
BIULETYN  
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

5/2021



Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych 
na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach 
towarowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o  sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od  dnia ogłoszenia o  zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do  wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 1 lutego 2021 r. Nr ZT5

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE  
ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 483899 (220) 2018 03 22
(731) COTTON & SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 09.01.23, 29.01.11
(510), (511) 20 łóżeczka i kołyski dla dzieci, materace do łó-
żeczek dla dzieci, pościel do łóżeczek dziecięcych inna 
niż bielizna pościelowa, kojce dla dzieci, meble dla dzieci,  
24 bielizna pościelowa dla dzieci, kołdry, koce, narzuty 
na łóżka, 25 odzież dla niemowląt i dla dzieci, wyprawki dla 
niemowląt obejmujące odzież.

(210) 494698 (220) 2019 01 11
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Appetita

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 koncentraty spożywcze na bazie warzyw 
suszonych jako dodatki do sosów, zup i potraw kulinar-
nych, galaretki jadalne w proszku, koncentraty, rosół, kostki 
bulionowe, bulion, składniki do sporządzania zup, zioła su-
szone, marynaty warzywne, żelatyna spożywcza, konfitury, 
marmolada, 30 cukier, składniki pomagające przy produkcji 
lodów i/lub lodów wodnych i/lub sorbetu i/lub mrożonek  
i/lub mrożonych ciastek i/lub mrożonych deserów, mieszani-
ny preparatów do pieczenia ciasta, sosy, sos sojowy, ketchup, 
aromaty lub przyprawy do jedzenia, pieprz spożywczy, 
przyprawy, sosy sałatkowe, majonez, musztarda, ocet, goź-
dziki, sól do konserwowania żywności, esencje do artykułów 
żywnościowych, 31 świeże owoce, warzywa, nasiona, ziarna, 
orzechy, mak, rośliny i naturalne kwiaty, runo leśne, zioła.

(210) 506202 (220) 2019 10 29
(731) HOMLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Homla

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.07.25, 07.01.08
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, lampy, lampy elek-
tryczne, lampiony, lampki elektryczne na choinkę, elektryczne 
świeczniki, żyrandole, abażury, żarówki oświetleniowe, żarów-
ki elektryczne, pochodnie, urządzenia do ogrzewania, wytwa-
rzania pary, gotowania, sprzęt kuchenny elektryczny, czajniki 
elektryczne, ekspresy do kawy, urządzenia do pieczenia chle-
ba, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, 
wodotryski ozdobne, nawilżacze, oraz wyroby ceramiki łazien-
kowej, instalacje i części instalacji sanitarnych, 20 meble, łóżka, 
sofy, fotele, ławy, stoły, dekoracje przestawne, gabloty, lustra, 
ramy i ramki do obrazów, meble i ich części z drewna, korka, 
trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, 
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców 
lub z tworzyw sztucznych, kosze niemetalowe, kosze z po-
krywką, kwietniki, leżaki, haczyki do wieszania odzieży (nieme-
talowe), 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego 
oraz pojemniki, butelki, kosze na chleb, pojemniki na chleb, 
ceramika, formy do ciast, cukiernice, deski do krojenia, dursz-
laki, dzbanki, ekspresy do kawy (nieelektryczne), figurki z por-
celany terakoty lub szkła, filiżanki, foremki do wycinania cia-
steczek, formy i foremki do ciast, garnki, serwisy do herbaty, 
imbryki nieelektryczne, karafki, serwisy do kawy, młynki ręcz-
ne, kieliszki do jajek, korkociągi, kosze do użytku domowego, 
kryształ, kubki, kubki z papieru i tworzyw sztucznych, pojem-
niki kuchenne, kufle, doniczki, podpórki do kwiatów, lejki, po-
jemniki na lód, łopatki do ciast, łyżki do mieszania, maselniczki, 
mieszadełka do koktajli, miski, młynki do użytku domowego 
ręczne, dozowniki do mydła, naczynia, shakery, naczynia sto-
łowe, termosy, osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze 
do butelek, palniki do olejków zapachowych, pałeczki, patery, 
naczynia do picia, młynki do pieprzu, pieprzniczki, kosze pikni-
kowe, podkładki na stół nie z papieru i nie z tkanin, pojemniki 
do użytku w gospodarstwie domowym, pokrywki do garn-
ków, porcelana, porcelana chińska, półmiski do jarzyn, prasy 
do czosnku, przybory kuchenne, zestawy do przypraw, pu-
charki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na kanapki, pu-
dełka na słodycze, pudełka szklane, rondelki, tygielki, rondle, 
rozpylacze do perfum, salaterki, kółka na serwetki, serwetniki, 
serwis stołowy, sitka do herbaty, sitka do parzenia herbaty, sło-
iki na herbatniki, słoje szklane, patelnie do smażenia, solniczki, 
spodeczki, statuetki z porcelany, terakoty, szkła, stojaki do przy-
praw, tace, stojaki do suszenia prania, szklanki do napojów, mi-
ski ze szkła, szkło, sztuczne jajka, sztuka z porcelany, terakoty, 
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szkła, ściereczki, elektryczne świeczniki, tace do użytku domo-
wego, talerze, talerze papierowe, talerze jednorazowe, tarki, 
termosy, przybory toaletowe, wazony, wazy do zup, wiader-
ka do lodu, wyciskacze do owoców, zatyczki szklane, wyroby 
szklane, grzebienie i gąbki, gąbki do celów domowych, pędzle 
kuchenne i kosmetyczne, materiały do wytwarzania pędzli, 
sprzęt do czyszczenia, narzędzia do czyszczenia, 24 tekstylia 
i materiały włókiennicze, bielizna domowa, bielizna poście-
lowa, pledy podróżne, poszewki na poduszki, pościel, prze-
ścieradła, ręczniki, narzuty na łóżka i obrusy, bieżniki stołowe, 
bielizna stołowa tekstylna, obrusy na stół nie papierowe, pod-
stawki pod kieliszki, serwetki tekstylne, ścierki do osuszania 
szkła, ceraty, zasłony prysznicowe, 27 dywany, chodniki, kili-
my, kobierce, maty i słomianki, maty łazienkowe, wycieraczki, 
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, wykładziny 
podłogowe i do wykańczania wnętrz, draperie nietekstylne, 
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby 
choinkowe, choinki z materiałów syntetycznych, stojaki choin-
kowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia sieci sklepów z urzą-
dzeniami do oświetlania, ogrzewania, wentylacji, zasilania 
wodą i do celów sanitarnych, meblami i artykułami wyposaże-
nia wnętrz, artykułami gospodarstwa domowego, tekstyliami, 
dywanami i innymi wykładzinami do podłóg i wykańczania 
wnętrz, artykułami sportowymi, ozdobnymi, zabawkami, usłu-
gi menedżerskie, badania rynku, organizacja kampanii rekla-
mowych, doradztwo handlowo - fachowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, reklama i wystawiennictwo towarów 
dla osób trzecich, pokazy i promocja towarów, gromadzenie, 
ekspozycja i usługi w zakresie sprzedaży w/w towarów, usługi 
konsultingowe.

(210) 512223 (220) 2020 04 03
(731) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delikatesy CENTRUM

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i stoisk z winem, usłu-
gi handlu detalicznego, hurtowego, w tym on-line winem 
oraz artykułami spożywczymi, usługi reklamowe, usługi 
marketingowe, Informacje handlowe i porady udzielane 
konsumentom, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, 
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 512224 (220) 2020 04 03
(731) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delikatesy centrum

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i stoisk z winem, usłu-
gi handlu detalicznego, hurtowego, w tym on-line winem 
oraz artykułami spożywczymi, usługi reklamowe, usługi 
marketingowe, Informacje handlowe i porady udzielane 
konsumentom, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, 
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 512225 (220) 2020 04 03
(731) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jak Babcię KOCHAM!

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 11.01.22
(510), (511) 29 mięso, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konser-
wowane ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, suszone i go-
towane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, 
mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, tłuszcze 
roślinne do celów spożywczych, 30 mąka z roślin strączko-
wych do celów spożywczych.

(210) 513753 (220) 2020 05 22
(731) POLMAR PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACRAMIT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 17 materiały wyściełające z gumy lub tworzyw 
sztucznych, płyty i profile do ochrony ścian i drzwi, zabez-
pieczenia powierzchni ściennych wykonane z materiałów 
elastycznych oraz ze stali nierdzewnej, naroża, odbojnice, 
odbojnico-poręcze, poręcze, 20 niemetalowe listwy i pro-
file do ochrony ścian i drzwi, wykonane w szczególności 
z tworzyw sztucznych, niemetalowe profile do ochrony po-
wierzchni płaskich i naroży.

(210) 514481 (220) 2020 06 06
(731) WOLIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VOTUM ENERGY
(510), (511) 11 pompy ciepły do przetwarzania energii, 
36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, koszty naprawy - wy-
cena, majątek nieruchomy - oszacowanie, wycena, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo 
w sprawach majątku nieruchomego, oszacowanie, wycena 
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majątku nieruchomego, pożyczki- usługi finansowe, do-
radztwo w sprawach odszkodowań, ubezpieczeń, informa-
cje w sprawach odszkodowań, ubezpieczeń, 37 instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli sło-
necznych zasilanych energią słoneczną w budynkach nie-
mieszkalnych, konserwacja i naprawa instancji grzewczych 
zasilanych energią słoneczną, 41 organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów.

(210) 514679 (220) 2020 06 12
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA SPOMLEK,  

Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKARBY SEROWARA BURSZTYNOWA BISTRO SERY 

WINA BURSZTYN SZAFIR RUBIN

(531) 29.01.02, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 8 ręczne urządzenia do obróbki żywno-
ści, sztućce, noże, szczypce, otwieracze puszek, noże 
do sera, łupaki, tarki, 21 deski do krojenia, deski do serów,  
29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, 
sery podpuszkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery doj-
rzewające i niedojrzewające, sery topione, produkty sero-
we, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, kefiry, śmie-
tany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki do kawy, 
maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, 
produkty mleczne, oleje jadalne, oliwy, galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, konfitury, bakalie, 
rodzynki, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, 
orzechy solone, orzechy łuskane, orzechy konserwowe, 
batony na bazie orzechów i nasion, batony na bazie sera, 
paluszki serowe, 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukierni-
cze, słodycze, cukierki, lizaki, desery, ciasta i ciastka, lody, 
gotowe desery lodowe, wyroby na bazie kakao i czeko-
lady, kakao, czekolada, czekoladki, batony czekoladowe, 
batony lodowe, batony zbożowe, batony energetyczne, 
bombonierki, kawa, herbata, napoje na bazie kawy, herba-
ty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa naturalna, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, bułki, bułeczki słodkie, miód, 
miód z dodatkami, syropy i melasa, drobiny kajmakowe, 
kajmak z dodatkiem sera, syropy do produkcji żywności, 
32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, piwo miodowe, 
brzeczka piwna, soki i napoje bezalkoholowe, bezalkoho-
lowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty miodowe i owoco-
we, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, soki i napoje 
izotoniczne, soki owocowe z dodatkiem miodu, syropy 
do napojów, syropy owocowe i warzywne do napojów, 
preparaty do produkcji napojów, koktajle bezalkoholo-

we, lemoniady, nektary owocowe, sorbety napoje, syropy 
do napojów, 33 alkohole, napoje alkoholowe, miody pitne, 
likiery, nalewki, wódki, wina, koniaki, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu 
artykułów spożywczych w tym serów, wyrobów cukier-
niczych, alkoholi oraz napojów, akcesoriów kuchennych, 
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, orga-
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych w tym serów, wyrobów cukierniczych, al-
koholi oraz napojów, akcesoriów kuchennych, informacja 
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych 
w tym serów, wyrobów cukierniczych, alkoholi oraz na-
pojów, akcesoriów kuchennych, usługi organizowania 
programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii re-
klamowych dotyczących artykułów spożywczych w tym 
serów, wyrobów cukierniczych, alkoholi oraz napojów, 
akcesoriów kuchennych, 43 usługi restauracyjne i usługi 
gastronomiczne, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
stołówki, kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, catering i obsłu-
ga przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi 
związane z przygotowywaniem dań, żywności i napojów 
na zamówienie oraz ich dostawa, puby.

(210) 515742 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.07.19, 26.02.24, 26.07.01, 29.01.01
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece pa-
rafinowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki 
woskowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne pla-
stikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze na-
grobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewa-
ne, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady wosko-
we do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie 
spalania, wkłady z ekoparafiny do zniczy nagrobnych, 
wkłady woskowo - stearynowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zni-
czy nagrobnych z mieszanek woskowo - stearynowo - pa-
rafinowo - olejowych w różnych proporcjach tych skład-
ników, paliwo woskowe, parafinowe, olejowe do naczyń 
z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje 
palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz wkładów 
zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 516708 (220) 2020 08 03
(731) SOBECKI ANDRZEJ, SIEMIENIAKO ALEKSANDER 

MIROSŁAW AS SPÓŁKA CYWILNA, Nowogard
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HOTEL Przystań RESTAURACJA

(531) 01.01.03, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 516751 (220) 2020 08 04
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD., Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.04.02, 25.01.01, 06.01.04, 25.01.25, 28.01.99, 29.01.14
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki 
[cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, batony, guma do żucia, syropy, polewy.

(210) 516776 (220) 2020 08 04
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD., Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Caramel Fudge

(531) 03.04.02, 06.01.04, 25.01.01, 25.01.25, 28.01.99, 29.01.15, 
27.05.01

(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki 
[cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, batony, guma do żucia, syropy, polewy.

(210) 517107 (220) 2020 08 13
(731) OLIMPUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) coolinaria FESTIWAL KULINARNY

(531) 27.05.01, 29.01.11, 09.07.01
(510), (511) 16 długopisy, ołówki, teczki na dokumenty, 
książki, czasopisma, wydawnictwa papierowe, publikacje 
promocyjne, katalogi, foldery, plakaty, 18 torby tekstylne, pa-
rasole i parasolki, etui, futerały na dokumenty, etui na karty 
[portfele], etui na klucze, teczki, teczki na dokumenty [ak-
tówki], torby, 41 organizacja wydarzeń i eventów związanych 
z branżą gastronomiczną i winiarską, organizacja festiwalu 
kulinarnego, degustacja win, organizacja konferencji, semi-
nariów, szkoleń, wystaw, kursów związanych z branżą gastro-
nomiczną, winiarską, organizacja i prowadzenie warsztatów 
związanych w szczególności z branżą gastronomiczną i wi-
niarską, organizacja wernisaży, wydarzeń artystycznych, kon-
certów, organizacja imprez plenerowych.

(210) 517167 (220) 2020 08 16
(731) ERCAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) gastrotowar
(510), (511) 39 usługi kurierskie towarów, pakowanie towa-
rów, mianowicie produktów żywnościowych do jednego 
menu, pakowanie napojów, pakowanie towarów tytonio-
wych, dostawa towarów, w szczególności produktów żyw-
nościowych i napojów (nie do natychmiastowego spożycia), 
towarów tytoniowych, dostawa paczek, w szczególności 
paczek z produktami żywnościowymi i napojami (nie do na-
tychmiastowego spożycia) i towarów tytoniowych, dostawa 
towarów tytoniowych, w szczególności cygar, dostawa na-
pojów, w szczególności alkoholowych oraz dostawa zesta-
wu napojów (nie do natychmiastowego spożycia), dostawa 
z restauracji, mianowicie dostawa dań i napojów z restauracji 
do natychmiastowego spożycia, dostawa dań, w szczegól-
ności zimnego i ciepłego jedzenia, w szczególności skom-
pletowanych zestawów do natychmiastowego spożycia.

(210) 517168 (220) 2020 08 16
(731) ERCAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) bookeating
(510), (511) 35 reklama w szczególności żywności, napojów, 
towarów tytoniowych, handel, reklama w Internecie, marketing, 
pośrednictwo umów dla osób trzecich przez skup i sprzedaż 
towarów również w ramach handlu internetowego, prowa-
dzenie przedsiębiorstwa, administracja przedsiębiorstwa, prace 
biurowe, usługi handlu detalicznego przez Internet w zakresie: 
artykułów spożywczych, napojów, produktów rolnych, ogrod-
niczych i leśnych, towarów tytoniowych i innych używek, usłu-
gi hurtowe przez Internet w zakresie: artykułów spożywczych 
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i napojów, produktów rolnych, ogrodniczych, tytoniowych i in-
nych używek, prezentacja firm w Internecie i innych mediach, 
prezentacja towarów w mediach komunikacji dla handlu deta-
licznego, systematyzacja danych w bazach komputerowych, 
pośrednictwo umów dla osób trzecich poprzez wykonywanie 
usług również w ramach handlu internetowego, 39 usługi ku-
rierskie towarów, pakowanie towarów, mianowicie produktów 
żywnościowych do jednego menu, pakowanie napojów, pa-
kowanie towarów tytoniowych, dostawa towarów, w szcze-
gólności produktów żywnościowych i napojów (nie do na-
tychmiastowego spożycia), towarów tytoniowych, dostawa 
paczek, w szczególności paczek z produktami żywnościowymi 
i napojami (nie do natychmiastowego spożycia) i towarów ty-
toniowych, dostawa towarów tytoniowych, w szczególności 
cygar, dostawa napojów, w szczególności alkoholowych oraz 
dostawa zestawu napojów (nie do natychmiastowego spoży-
cia), dostawa z restauracji, mianowicie dostawa dań i napojów 
z restauracji do natychmiastowego spożycia, dostawa dań, 
w szczególności zimnego i ciepłego jedzenia, w szczególności 
skompletowanych zestawów do natychmiastowego spożycia, 
42 usługi graficzne, usługi programistyczne, design i tworze-
nie stron internetowych, 45 licencjonowanie oprogramowa-
nia komputerowego, udzielenie licencji na modele biznesowe 
w ramach franczyzy.

(210) 517834 (220) 2020 09 03
(731) TANPHAT GROUP CO.LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMANTIC HOME

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 24 bielizna pościelowa, ręczniki, narzuty, koce.

(210) 517842 (220) 2020 09 03
(731) TANPHAT GROUP CO.LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMANO HOME

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 24 bielizna pościelowa, ręczniki, narzuty, koce.

(210) 517902 (220) 2020 09 04
(731) DOMESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMESTA

(531) 26.04.12, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklamowanie nieruchomości mieszkalnych 
i komercyjnych, 36 wynajem mieszkań i powierzchni biuro-
wych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osie-
dli mieszkaniowych, 37 budownictwo mieszkaniowe.

(210) 517916 (220) 2020 09 04
(731) DEFACTO PERAKENDE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 

Stambuł, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeFacto

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty toaletowe nielecznicze, 
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, preparaty wybielające i inne sub-
stancje stosowane w praniu, preparaty do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy.

(210) 518107 (220) 2020 09 10
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESKIDZKI MIKS EKSTRA MAŚLANY SMAK

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce 
do celów spożywczych, tłuszcze roślinne do celów spo-
żywczych.

(210) 518111 (220) 2020 09 09
(731) MACZEK MARCIN ALPINEXPERT, Stara Kamienica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZERY 4X4 OFFROAD
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(531) 18.01.02, 01.15.17, 24.17.07, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.02, 
27.07.01, 27.07.17, 29.01.13

(510), (511) 41 nauczanie, szkolenia, rozrywka, usługi sporto-
we i kulturalne.

(210) 518538 (220) 2020 09 19
(731) STOBBE ARTUR AGENCJA MUZYCZNO- 

-ARTYSTYCZNA ART AND SOUND, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100BBE WEDDING & EVENT

(531) 27.05.01, 29.01.02, 26.01.01, 26.01.16, 16.01.13
(510), (511) 41 usługi dj-a, usługi wodzireja, oprawa mu-
zyczna wesel i eventów, usługi konferansjera, usługi klubów 
nocnych, usługi związane z dyskotekami, biura rezerwa-
cji biletów koncertowych, organizowanie balów, koncerty 
muzyczne, dyskoteki, planowanie przyjęć, wesel, produkcja 
muzyczna, przedstawienia muzyczne, widowiska muzyczne, 
koncerty muzyczne, usługi nauczania muzyki, usługi prezen-
terów muzyki, usługi miksowania muzyki, muzyczne usługi 
wydawnicze, organizacja konkursów muzycznych, prezenta-
cja koncertów muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, 
publikowanie tekstów muzycznych, organizowanie imprez 
muzycznych, reżyserowanie przedstawień muzycznych, 
usługi festiwali muzycznych, wypożyczanie kaset muzycz-
nych, prezentacja przedstawień muzycznych, usługi biblio-
tek muzycznych, wykonywanie programów muzycznych, 
obsługa koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycz-
nych, organizowanie koncertów muzycznych, organizacja 
rozrywek muzycznych, organizowanie widowisk muzycz-
nych, organizowanie wydarzeń muzycznych, wypożyczanie 
instrumentów muzycznych, wynajem instrumentów mu-
zycznych, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja 
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzy-
ki pop, organizowanie koncertów muzyki disco, rozrywka 
z udziałem muzyki, zapewnianie muzyki na żywo, występy 
muzyczne i piosenkarskie, koncerty muzyczne na żywo, wy-
stępy muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo, 
przedstawienia muzyczne na żywo, produkcja muzycznych 
filmów wideo, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w za-
kresie nagrywania muzyki, szkolenia z zakresu rozumienia 
muzyki, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi 
edukacyjne w zakresie muzyki, udostępnianie muzyki cyfro-
wej z Internetu, komponowanie muzyki dla osób trzecich, 
usługi w zakresie transkrypcji muzyki, udzielanie informacji 
w dziedzinie muzyki, występy grup muzycznych na żywo, 
zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, produkcja 
nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi imprez muzycz-
nych na żywo, występy zespołów muzycznych na żywo, or-
ganizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, orga-
nizowanie występów muzycznych na żywo, usługi artystów 
estradowych świadczone przez muzyków, udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych 
MP3, selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do nadawa-
nia przez osoby trzecie.

(210) 518556 (220) 2020 10 22
(731) MICHALEC NORBERT, Nordring, DE
(540) (znak słowny)
(540) PROSPANN
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne 
do celów prowadzenia działalności gospodarczej, usługi kon-
sultingowe związane z personelem, doradztwo w dziedzinie 
public relations, doradztwo w zakresie usług reklamowych 
i promocyjnych, usługi doradcze w zakresie marketingu, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, biz-
nesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekru-
tacji personelu, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi ekspertów 
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi szacowania ry-
zyka w działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii 
biznesowych, usługi wsparcia administracyjnego i przetwa-
rzania danych.

(210) 519079 (220) 2020 10 02
(731) SPINKO MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spinko moto

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 6 precyzyjne odlewy aluminiowe, galanteria 
metalowa, 7 korpusy łożyskowe, korpusy sprężarek, pły-
ty łożyskowe, tłumiki, wsporniki i pokrywki jako elementy 
do turbosprężarek, elementy osprzętu silnika, 12 elementy 
karoseryjne, elementy układów hamulcowych do pojazdów 
lądowych, wsporniki i pokrywki jako elementy zawieszenia 
pojazdu, 40 usługi obróbki żeliwa i aluminium oraz precy-
zyjne odlewanie detali aluminiowych, usługi narzędziowe, 
wykonywanie oprzyrządowania - form, okrojników, kształ-
towników, przyrządów kontrolno-pomiarowych, stanowisk 
kontrolno-znakujących, stanowisk montażowych, 42 usługi 
pomiarowe: pomiary na maszynach 3D, pomiary i legalizacja 
pojazdów kontrolno-pomiarowych.

(210) 519083 (220) 2020 10 02
(731) SPINKO MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spinko moto
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(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 6 precyzyjne odlewy aluminiowe, galanteria 
metalowa, 7 korpusy łożyskowe, korpusy sprężarek, pły-
ty łożyskowe, tłumiki, wsporniki i pokrywki jako elementy 
do turbosprężarek, elementy osprzętu silnika, 12 elementy 
karoseryjne, elementy układów hamulcowych do pojazdów 
lądowych, wsporniki i pokrywki jako elementy zawieszenia 
pojazdu, 40 usługi obróbki żeliwa i aluminium oraz precy-
zyjne odlewanie detali aluminiowych, usługi narzędziowe, 
wykonywanie oprzyrządowania - form, okrojników, kształ-
towników, przyrządów kontrolno - pomiarowych, stanowisk 
kontrolno -znakujących, stanowisk montażowych, 42 usługi 
pomiarowe: pomiary na maszynach 3D, pomiary i legalizacja 
pojazdów kontrolno-pomiarowych.

(210) 519122 (220) 2020 10 05
(731) BUDNER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLIVA KONCEPT

(531) 26.04.09, 26.07.15, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 519128 (220) 2020 10 05
(731) Microban Products Company, Huntersville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MICROBAN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.03, 24.01.13
(510), (511) 1 przeciwdrobnoustrojowe i antybakteryjne 
środki chemiczne dla przemysłu, nauki i fotografii, jak rów-
nież rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, chemikalia do użyt-
ku jako inhibitory mikrobiologicznego wzrostu, chemikalia 
do użytku jako dodatki nadające właściwości antybakteryj-
ne, przeciwgrzybicze i przeciwdrobnoustrojowe w towarach 
wykonanych z tworzywa sztucznego, żywicy z tworzywa 
sztucznego, włókien lub tekstyliów, szczepionki mikrobiolo-
giczne inne niż do użytku medycznego, detergenty o wła-
ściwościach antybakteryjnych do stosowania w procesach 
produkcyjnych, środki chemiczne dla przemysłu, chemikalia 
używane do produkcji materiałów lub tkanin, 3 preparaty 
do prania, czyszczenie, polerowania, szorowania i ścierania, 
uniwersalne preparaty czyszczące, uniwersalne produkty 
dezodoryzujące, produkty czyszczące do dywanów i ta-
picerki, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty 
do czyszczenia twardych i miękkich powierzchni, prepa-
raty czyszczące do użytku w przemysłowych, handlowych 
i mieszkalnych sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, 
ściereczki nasączane preparatami do czyszczenia, prepa-
raty czyszczące z dezodorantem do dywanów i tapicerki, 
żel do czyszczenia rąk, preparaty do czyszczenia rąk, mydła 
do rąk, mydła w płynie do rąk, twarzy i ciała, mydła antybak-
teryjne, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, 
proszki do prania, detergenty do zmywarek do naczyń, de-
tergenty do naczyń, detergenty do muszli klozetowych, 

5 preparaty przeciwdrobnoustrojowe, preparaty antybak-
teryjne, preparaty przeciwgrzybicze, preparaty dezodoru-
jące, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, antyseptyki, środki 
bakteriobójcze, preparaty do sterylizacji, spraye antybakte-
ryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne, preparaty 
farmaceutyczne antybakteryjne, substancje antybakteryjne 
do celów medycznych, środki odkażające, środki odkażają-
ce do użytku w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych 
sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, środki odkażające 
do sprzętu medycznego, podłóg, ścian i armatury łazienko-
wej, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, chusteczki jednorazo-
we nasączone związkami do dezynfekcji do użytku w prze-
mysłowych, handlowych i mieszkalnych sektorach oraz sek-
torze opieki zdrowotnej, chusteczki jednorazowe nasączone 
związkami do dezynfekcji do sprzętu medycznego, podłóg, 
ścian i armatury łazienkowej, chusteczki odkażające, chus-
teczki antyseptyczne, antybakteryjny preparat do mycia rąk, 
preparaty przeciwdrobnoustrojowe do dezynfekcji rąk, po-
włoki przeciwdrobnoustrojowe do zapobiegania rozrostowi 
pleśni, bakterii oraz grzybów na różnych powierzchniach, 
preparaty przeciwdrobnoustrojowe hamujące namnażanie 
się bakterii, rozrost pleśni, alg i drożdży, ręczniki z mikrowłó-
kien nasączanych środkiem przeciwdrobnoustrojowym, sub-
stancje chemiczne przeciw pleśni do zapobiegania rozrosto-
wi pleśni w budynkach i wokół budynków oraz w pojazdach.

(210) 519132 (220) 2020 10 05
(731) Microban Products Company, Huntersville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MICROBAN 24 HOUR

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 27.07.01
(510), (511) 1 przeciwdrobnoustrojowe i antybakteryjne 
środki chemiczne dla przemysłu, nauki i fotografii, jak rów-
nież rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, chemikalia do użyt-
ku jako inhibitory mikrobiologicznego wzrostu, chemikalia 
do użytku jako dodatki nadające właściwości antybakteryj-
ne, przeciwgrzybicze i przeciwdrobnoustrojowe w towarach 
wykonanych z tworzywa sztucznego, żywicy z tworzywa 
sztucznego, włókien lub tekstyliów, szczepionki mikrobiolo-
giczne inne niż do użytku medycznego, detergenty o wła-
ściwościach antybakteryjnych do stosowania w procesach 
produkcyjnych, środki chemiczne dla przemysłu, chemikalia 
używane do produkcji materiałów lub tkanin, 3 preparaty 
do prania, czyszczenie, polerowania, szorowania i ścierania, 
uniwersalne preparaty czyszczące, uniwersalne produkty 
dezodoryzujące, produkty czyszczące do dywanów i ta-
picerki, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty 
do czyszczenia twardych i miękkich powierzchni, prepa-
raty czyszczące do użytku w przemysłowych, handlowych 
i mieszkalnych sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, 
ściereczki nasączane preparatami do czyszczenia, prepa-
raty czyszczące z dezodorantem do dywanów i tapicerki, 
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żel do czyszczenia rąk, preparaty do czyszczenia rąk, mydła 
do rąk, mydła w płynie do rąk, twarzy i ciała, mydła antybak-
teryjne, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, 
proszki do prania, detergenty do zmywarek do naczyń, de-
tergenty do naczyń, detergenty do muszli klozetowych, 
5 preparaty przeciwdrobnoustrojowe, preparaty antybak-
teryjne, preparaty przeciwgrzybicze, preparaty dezodoru-
jące, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, antyseptyki, środki 
bakteriobójcze, preparaty do sterylizacji, spraye antybakte-
ryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne, preparaty 
farmaceutyczne antybakteryjne, substancje antybakteryjne 
do celów medycznych, środki odkażające, środki odkażają-
ce do użytku w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych 
sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, środki odkażające 
do sprzętu medycznego, podłóg, ścian i armatury łazienko-
wej, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, chusteczki jednorazo-
we nasączone związkami do dezynfekcji do użytku w prze-
mysłowych, handlowych i mieszkalnych sektorach oraz sek-
torze opieki zdrowotnej, chusteczki jednorazowe nasączone 
związkami do dezynfekcji do sprzętu medycznego, podłóg, 
ścian i armatury łazienkowej, chusteczki odkażające, chus-
teczki antyseptyczne, antybakteryjny preparat do mycia rąk, 
preparaty przeciwdrobnoustrojowe do dezynfekcji rąk, po-
włoki przeciwdrobnoustrojowe do zapobiegania rozrostowi 
pleśni. bakterii oraz grzybów na różnych powierzchniach, 
preparaty przeciwdrobnoustrojowe hamujące namnażanie 
się bakterii, rozrost pleśni, alg i drożdży, ręczniki z mikrowłó-
kien nasączanych środkiem przeciwdrobnoustrojowym, sub-
stancje chemiczne przeciw pleśni do zapobiegania rozrosto-
wi pleśni w budynkach i wokół budynków oraz w pojazdach.

(210) 519171 (220) 2020 11 16
(731) DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bałtów
(540) (znak słowny)
(540) Orientalna Samowolka
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], informowanie i porady 
w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, 
usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon 
i soba, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 519300 (220) 2020 10 10
(731) BARTOŃ PAWEŁ SIŁOWNIE OGRODOWE, Łuków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) silownieogrodowe.com

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.03, 05.01.06, 21.03.25
(510), (511) 28 przyrządy na place zabaw wykonane z drew-
na, przyrządy na place zabaw, przyrządy na place zabaw wy-
konane z metalu, przyrządy na place zabaw dla dzieci, przyrzą-
dy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, urządze-
nia do ćwiczeń do zabawy, urządzenia do ćwiczeń fizycznych 
[ćwiczenia], urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia].

(210) 519323 (220) 2020 10 08
(731) GHELAMCO PL 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE ROOF

(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, usługi w za-
kresie działalności kulturalnej, mianowicie usługi informacji 
o rozrywce, informacja o imprezach kulturalnych, przyznawa-
nie nagród w dziedzinie kultury, usługi związane z prezentacją 
dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalnych, przygotowy-
wanie i organizowanie pokazów, wystaw, ekspozycji tema-
tycznych, targów, zjazdów w celach kulturalnych i rozryw-
kowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
przyjęć, bankietów, balów, koncertów, kongresów, konferen-
cji, sympozjów, seminariów, realizacja i wystawianie spektakli 
i przedstawień, rezerwacja miejsc na spektakle, przedstawie-
nia, imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy 
i przyjęcia okolicznościowe, urodzinowe, firmowe oraz spo-
tkania towarzyskie, organizowanie występów na żywo, usługi 
imprez muzycznych na żywo, imprezy taneczne, rozrywka 
w postaci spektakli połączonych z kolacją, usługi świadczone 
przez bary karaoke, kabarety, dyskoteki, kluby nocne, udo-
stępnianie rozrywki w postaci pokazów, prezentacji i nagrań 
kulinarnych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne 
w zakresie wyżej wymienionych usług, 43 usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, catering, restauracje, bary, bary 
szybkiej obsługi, snack-bary, koktajlbary, kawiarnie, cukiernie, 
kafeterie, pizzerie, stołówki, winiarnie, usługi barowe, usługi 
barmanów, serwowanie napojów, udostępnianie informacji 
w postaci przepisów na drinki, porady dotyczące przepisów 
kulinarnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, in-
formacja o usługach restauracyjnych, imprezy okolicznościo-
we i firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], organizacja 
cateringu na imprezy i przyjęcia okolicznościowe, urodzinowe, 
firmowe oraz spotkania towarzyskie, usługi tymczasowego 
zakwaterowania, hotele, motele, pensjonaty, usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, wynajmowanie sal na imprezy i przyjęcia okolicz-
nościowe, urodzinowe, firmowe oraz spotkania towarzyskie, 
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożycza-
nie urządzeń gastronomicznych, przyborów kuchennych, wy-
posażenia barowego, krzeseł, stołów, bielizny stołowej, zasta-
wy stołowej i szklanych naczyń, usługi informacji, konsultacji 
i doradztwa w zakresie wyżej wymienionych usług.
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(210) 519333 (220) 2020 10 08
(731) GHELAMCO PL 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Nova Wola
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, usługi w za-
kresie działalności kulturalnej, mianowicie usługi informacji 
o rozrywce, informacja o imprezach kulturalnych, przyznawanie 
nagród w dziedzinie kultury, usługi związane z prezentacją dzieł 
sztuki lub literatury w celach kulturalnych, przygotowywanie 
i organizowanie pokazów, wystaw, ekspozycji tematycznych, 
targów, zjazdów w celach kulturalnych i rozrywkowych, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie przyjęć, bankietów, 
balów, koncertów, kongresów, konferencji, sympozjów, semina-
riów, realizacja i wystawianie spektakli i przedstawień, rezerwa-
cja miejsc na spektakle, przedstawienia, imprezy rozrywkowe, 
organizacja rozrywki na imprezy i przyjęcia okolicznościowe, 
urodzinowe, firmowe oraz spotkania towarzyskie, organizowa-
nie występów na żywo, usługi imprez muzycznych na żywo, 
imprezy taneczne, rozrywka w postaci spektakli połączonych 
z kolacją, usługi świadczone przez bary karaoke, kabarety, dysko-
teki, kluby nocne, udostępnianie rozrywki w postaci pokazów, 
prezentacji i nagrań kulinarnych, usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, catering, restauracje, bary, 
bary szybkiej obsługi, snack-bary, koktajlbary, kawiarnie, cukier-
nie, kafeterie, pizzerie, stołówki, winiarnie, usługi barowe, usługi 
barmanów, serwowanie napojów, udostępnianie informacji 
w postaci przepisów na drinki, porady dotyczące przepisów 
kulinarnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, in-
formacja o usługach restauracyjnych, imprezy okolicznościo-
we i firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], organizacja 
cateringu na imprezy i przyjęcia okolicznościowe, urodzinowe, 
firmowe oraz spotkania towarzyskie, usługi tymczasowego 
zakwaterowania, hotele, motele, pensjonaty, usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, wynajmowanie sal na imprezy i przyjęcia okolicz-
nościowe, urodzinowe, firmowe oraz spotkania towarzyskie, 
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożycza-
nie urządzeń gastronomicznych, przyborów kuchennych, wy-
posażenia barowego, krzeseł, stołów, bielizny stołowej, zastawy 
stołowej i szklanych naczyń, usługi informacji, konsultacji i do-
radztwa w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 519335 (220) 2020 10 08
(731) GHELAMCO PL 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVA WOLA

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.08
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, usługi w za-
kresie działalności kulturalnej, mianowicie usługi informacji 
o rozrywce, informacja o imprezach kulturalnych, przyzna-
wanie nagród w dziedzinie kultury, usługi związane z pre-
zentacją dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalnych, 
przygotowywanie i organizowanie pokazów, wystaw, ekspo-
zycji tematycznych, targów, zjazdów w celach kulturalnych 
i rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie przyjęć, bankietów, balów, koncertów, kongresów, 
konferencji, sympozjów, seminariów, realizacja i wystawianie 
spektakli i przedstawień, rezerwacja miejsc na spektakle, 
przedstawienia, imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki 
na imprezy i przyjęcia okolicznościowe, urodzinowe, firmo-
we oraz spotkania towarzyskie, organizowanie występów 
na żywo, usługi imprez muzycznych na żywo, imprezy ta-
neczne, rozrywka w postaci spektakli połączonych z kolacją, 
usługi świadczone przez bary karaoke, kabarety, dyskoteki, 
kluby nocne, udostępnianie rozrywki w postaci pokazów, 
prezentacji i nagrań kulinarnych, usługi doradcze, konsulta-
cyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakre-
sie żywności i napojów na wynos, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, catering, 
restauracje, bary, bary szybkiej obsługi, snack-bary, koktajlba-
ry, kawiarnie, cukiernie, kafeterie, pizzerie, stołówki, winiarnie, 
usługi barowe, usługi barmanów, serwowanie napojów, udo-
stępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, porady 
dotyczące przepisów kulinarnych, dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, informacja o usługach restauracyjnych, 
imprezy okolicznościowe i firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], organizacja cateringu na imprezy i przyjęcia oko-
licznościowe, urodzinowe, firmowe oraz spotkania towarzy-
skie, usługi tymczasowego zakwaterowania, hotele, motele, 
pensjonaty, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, wynajmo-
wanie sal na imprezy i przyjęcia okolicznościowe, urodzi-
nowe, firmowe oraz spotkania towarzyskie, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie urządzeń 
gastronomicznych, przyborów kuchennych, wyposażenia 
barowego, krzeseł, stołów, bielizny stołowej, zastawy sto-
łowej i szklanych naczyń, usługi informacji, konsultacji i do-
radztwa w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 519337 (220) 2020 10 08
(731) GHELAMCO PL 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) The Roof
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, usługi w za-
kresie działalności kulturalnej, mianowicie usługi informacji 
o rozrywce, informacja o imprezach kulturalnych, przyzna-
wanie nagród w dziedzinie kultury, usługi związane z pre-
zentacją dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalnych, 
przygotowywanie i organizowanie pokazów, wystaw, ekspo-
zycji tematycznych, targów, zjazdów w celach kulturalnych 
i rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie przyjęć, bankietów, balów, koncertów, kongresów, 
konferencji, sympozjów, seminariów, realizacja i wystawianie 
spektakli i przedstawień, rezerwacja miejsc na spektakle, 
przedstawienia, imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki 
na imprezy i przyjęcia okolicznościowe, urodzinowe, firmo-
we oraz spotkania towarzyskie, organizowanie występów 
na żywo, usługi imprez muzycznych na żywo, imprezy ta-
neczne, rozrywka w postaci spektakli połączonych z kolacją, 
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usługi świadczone przez bary karaoke, kabarety, dyskoteki, 
kluby nocne, udostępnianie rozrywki w postaci pokazów, 
prezentacji i nagrań kulinarnych, usługi doradcze, konsulta-
cyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakre-
sie żywności i napojów na wynos, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, catering, 
restauracje, bary, bary szybkiej obsługi, snack-bary, koktajlba-
ry, kawiarnie, cukiernie, kafeterie, pizzerie, stołówki, winiarnie, 
usługi barowe, usługi barmanów, serwowanie napojów, udo-
stępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, porady 
dotyczące przepisów kulinarnych, dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, informacja o usługach restauracyjnych, 
imprezy okolicznościowe i firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], organizacja cateringu na imprezy i przyjęcia oko-
licznościowe, urodzinowe, firmowe oraz spotkania towarzy-
skie, usługi tymczasowego zakwaterowania, hotele, motele, 
pensjonaty, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, wynajmo-
wanie sal na imprezy i przyjęcia okolicznościowe, urodzi-
nowe, firmowe oraz spotkania towarzyskie, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie urządzeń 
gastronomicznych, przyborów kuchennych, wyposażenia 
barowego, krzeseł, stołów, bielizny stołowej, zastawy sto-
łowej i szklanych naczyń, usługi informacji, konsultacji i do-
radztwa w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 519346 (220) 2020 10 09
(731) TARKOWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Home Scan

(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.03.17, 07.01.25
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy 
danych, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do po-
brania, 35 reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieru-
chomości, 36 usługi w zakresie nieruchomości, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie wyszu-
kiwania nieruchomości mieszkaniowych, pomoc w zakupie 
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
usługi wyceny nieruchomości, agencje nieruchomości, za-
rządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomo-
ściami, sprzedaż nieruchomości, wynajem nieruchomości, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, organizowanie finanso-
wania zakupu nieruchomości, timesharing nieruchomości, 
usługi kredytowania nieruchomości, usługi finansowania 
zakupu nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne do-
tyczące nieruchomości, 38 zapewnianie dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, usługi związane z portalami 
telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform 
i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platform i portali internetowych, za-
pewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób 
trzecich, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-

nictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, 
elektroniczne przesyłanie programów komputerowych 
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu użyt-
kownikom do programów komputerowych w sieciach da-
nych, przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, 
42 usługi dotyczące programów komputerowych, instalacja 
i utrzymywanie programów komputerowych, projektowanie 
programów komputerowych, modyfikowanie i aktualizacja 
programów komputerowych, tworzenie programów kom-
puterowych, udostępnianie wyszukiwarek internetowych, 
projektowanie i opracowywanie baz danych, usługi projek-
towania wyszukiwarek internetowych, utrzymywanie baz 
danych.

(210) 519391 (220) 2020 10 13
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(552) (znak stanowiący deseń)
(540) B

(531) 27.05.01, 01.01.09, 25.07.25, 25.07.17
(571) opis znaku: deseń składający się ze zwielokrotnionej 

litery „B” oraz zwielokrotnionej gwiazdy.
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 port-
monetki, imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, tor-
by na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 
25 obuwie, paski [odzież], swetry, nakrycia głowy, skarpetki, 
koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], rę-
kawiczki [odzież], odzież ze skóry, apaszki, apaszki [chustki], 
paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy telewi-
zyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklama kore-
spondencyjna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.

(210) 519398 (220) 2020 10 11
(731) VENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ventia

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 metalowe akcesoria i części do urządzeń oraz 
instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych 
i odpylających, elementy metalowe instalacji wentylacyj-
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nych i klimatyzacyjnych, metalowe osłony otworów wenty-
lacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i odpylających 
i do przewodów HVAC, metalowe kanały wentylacyjne, kli-
matyzacyjne, chłodnicze i odpylające, kratki wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, chłodnicze i odpylające z metalu, kratki wen-
tylacyjne, klimatyzacyjne, chłodnicze i odpylające (z metalu) 
do montowania w oknach, drzwiach i ścianach, kanały meta-
lowe na rury wentylacyjne, klimatyzacyjne, chłodnicze i od-
pylające, kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne, chłodnicze 
i odpylające z metalu, ujścia dymu [otwory wentylacyjne] 
z metalu, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla 
budownictwa, metalowe dachowe otwory wentylacyjne, kli-
matyzacyjne, chłodnicze i odpylające, metalowe przewody 
wentylacyjne i klimatyzacyjne, przewody aluminiowe izolo-
wane oraz nieizolowane, przewody metalowe giętkie, prze-
wody miedziane, rury, kanały, kształtki, przepustnice, czerp-
nie i wyrzutnie dachowe, obudowy filtrów, króćce, tłumiki, 
zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy dachowe, akceso-
ria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe, 
skrzynki rozprężne, nawiewniki, anemostaty. kratki, zawory, 
dysze, obejmy do rur, opaski zaciskowe, elementy kotwiące, 
pręty gwintowane, kształtowniki, profile, narożniki, kolana, 
trójniki, redukcje, zaślepki, sztucery, nyple, narożniki, mufy, 
mechanizmy przepustnic, gwoździe, budowlane materiały 
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, 
przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nie-
szlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne 
wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, towary z metali nie-
szlachetnych nie ujęte w innych klasach, elementy metalo-
we, wyroby stalowe, konstrukcje stalowe, elementy stalowe 
kute. stalowe płoty, kraty, 11 urządzenia klimatyzacyjne, 
chłodnicze i wentylacyjne, urządzenia do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary, suszenia, zaopatrzenia w wodę, in-
stalacje sanitarne, urządzenia odpylające, wentylatory wycią-
gowe, kanałowe, dachowe, domowe, biurowe, łazienkowe, 
przeciwwybuchowe, osiowe, agregaty wentylacyjne, kurty-
ny powietrzne, pompy ciepła, anemostaty i nawiewniki, za-
wory powietrzne, klimatyzatory, klimatyzatory ścienne, kana-
łowe, stojące, kasetonowe, nagrzewnice powietrza, aparaty 
grzewczo-wentylacyjne, instalacje i urządzenia do ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instala-
cje i urządzenia do uzdatniania powietrza, systemy HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC 
do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), agre-
gaty klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, 
centralne urządzenia klimatyzacyjne, domowe urządzenia 
klimatyzacyjne, elektryczne urządzenia do chłodzenia po-
mieszczeń, filtry do klimatyzacji, induktory powietrza [klima-
tyzatory], instalacje do chłodzenia powietrza, klimatyzacja 
do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, 
okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, okienne urządzenia 
do klimatyzacji, wentylatory [części instalacji klimatyzacyj-
nych], wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentyla-
tory do użytku domowego, wentylatory do użytku handlo-
wego, wentylatory do użytku przemysłowego, aparaty joni-
zujące do oczyszczania powietrza, domowe oczyszczacze 
powietrza, elektryczne nawilżacze, elektryczne oczyszcza-
cze powietrza, instalacje do nawilżania, instalacje do odwil-
żania, instalacje wentylacyjne do kuchni, sterylizatory powie-
trza, nawilżacze przemysłowe, wyciągi wentylacyjne, wenty-
latory wyciągowe, urządzenia oczyszczające powietrze, ak-
celeratory ciągu, automatyczne urządzenia do regulacji 
temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewa-
nia, czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzej-
ników centralnego ogrzewania, dmuchawy do wentylacji 
zasilane elektrycznie, dmuchawy gorącego powietrza, dmu-
chawy zimnego powietrza, dyfuzory powietrza, dystrybuto-

ry powietrza, generatory strumienia powietrza, instalacje 
do uzdatniania powietrza, instalacje do odzyskiwania ciepła 
z powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, induktory 
powietrza [wentylacja], instalacje do wentylacji, instalacje 
do wyciągu powietrza, instalacje grzewcze do powietrza, 
kurtyny powietrzne, okapy do urządzeń wentylacyjnych, 
okapy pochłaniające dym, okapy pochłaniające parę do ku-
chenek, okapy wentylacyjne do kuchenek, okapy zawierają-
ce wentylatory wyciągowe, podgrzewacze powietrza, pom-
py ciepła, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, 
przepustnice do instalacji wentylacyjnych, przepustnice 
przeciwpożarowe, przepustnice regulujące powietrze, wen-
tylatory dachowe, wentylatory do systemów wentylacji, 
wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów, wentylatory 
do wymienników ciepła, wentylatory elektryczne, wentyla-
tory pokojowe, wyciągi [wentylacja], zawory do grzejników, 
zawory do klimatyzatorów, wyciągi [wentylacyjne lub klima-
tyzacyjne], agregaty klimatyzacyjne, kanały dymowe 
do urządzeń wentylacyjnych, przepustnice do Instalacji wen-
tylacyjnych, terminale wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, 
urządzenia wentylacyjne do pojazdów, kratki wentylacyjne 
będące częścią wentylatorów wyciągowych, wirniki [części 
instalacji klimatyzacyjnych], filtry powietrza do urządzeń kli-
matyzacyjnych, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wenty-
lacja i klimatyzacja), pokrycia do wentylacji [części instalacji 
klimatyzacyjnych], filtry do użytku z urządzeniami do klima-
tyzacji, akcesoria, części, osprzęt i podzespoły do ww. towa-
rów, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, rury sztywne i zawory niemetalowe, instalacje 
przewodowe [nieelektryczne, niemetalowe], niemetalowe 
otwory wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze, osłony 
otworów wentylacyjnych, niemetalowe, osłony otworów 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych niemetalo-
we, osłony niemetalowe do przewodów HVAC, kanały [duk-
ty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych, niemetalowe dachowe otwory wentylacyjne, niemeta-
lowe kratki wentylacyjne, kanały z materiałów niemetalo-
wych do przesyłania powietrza do wentylacji, kształtki ruro-
we rozgałęzieniowe niemetalowe, niemetalowe kanały po-
wietrzne do budynków, niemetalowe rury spustowe, nieme-
talowe rury wentylacyjne do budynków, pokrywy szybu 
technicznego, nie z metalu, przewody do klimatyzacji, nie-
metalowe, przewody grzewcze, niemetalowe, ujścia dymu 
[otwory wentylacyjne], nie z metalu, przewody nie z metalu, 
nie do obwodów elektrycznych, przewody odpowietrzające 
(niemetalowe), przewody powietrzne z materiałów niemeta-
lowych do użytku w budownictwie, rury (spustowe -) nieme-
talowe, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za po-
średnictwem Internetu (sklepy internetowe on-line), sprze-
daż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: meta-
lowe akcesoria i części do urządzeń oraz instalacji wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i odpylających, ele-
menty metalowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych, metalowe osłony otworów wentylacyjnych, klimatyza-
cyjnych, chłodniczych i odpylających i do przewodów HVAC, 
metalowe kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne, chłodnicze 
i odpylające, kratki wentylacyjne, klimatyzacyjne, chłodnicze 
i odpylające z metalu, kratki wentylacyjne, klimatyzacyjne, 
chłodnicze i odpylające (z metalu) do montowania w oknach, 
drzwiach i ścianach, kanały metalowe na rury wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, chłodnicze i odpylające, kanały wentylacyj-
ne, klimatyzacyjne, chłodnicze i odpylające z metalu, ujścia 
dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, wywietrzniki [otwory 
wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, metalowe dacho-
we otwory wentylacyjne, klimatyzacyjne, chłodnicze i odpy-
lające, metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, 



Nr  ZT5/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

przewody aluminiowe izolowane oraz nieizolowane, prze-
wody metalowe giętkie, przewody miedziane, rury, kanały, 
kształtki, przepustnice, czerpnie i wyrzutnie dachowe, obu-
dowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, 
podstawy dachowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpo-
żarowe, klapy dymowe, skrzynki rozprężne, nawiewniki, ane-
mostaty. kratki, zawory, dysze, obejmy do rur, opaski zacisko-
we, elementy kotwiące, pręty gwintowane, kształtowniki, 
profile, narożniki, kolana, trójniki, redukcje, zaślepki, sztucery, 
nyple, narożniki, mufy, mechanizmy przepustnic, gwoździe, 
budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe kon-
strukcje budowlane, przewody nieelektryczne i przewody 
drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, 
pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, 
towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, 
elementy metalowe, wyroby stalowe, konstrukcje stalowe, 
elementy stalowe kute. stalowe płoty, kraty, urządzenia kli-
matyzacyjne, chłodnicze i wentylacyjne, urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, suszenia, za-
opatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, urządzenia odpyla-
jące, wentylatory wyciągowe, kanałowe, dachowe, domowe, 
biurowe, łazienkowe, przeciwwybuchowe, osiowe, agregaty 
wentylacyjne, kurtyny powietrzne, pompy ciepła, anemosta-
ty i nawiewniki, zawory powietrzne, klimatyzatory, klimatyza-
tory ścienne, kanałowe, stojące, kasetonowe, nagrzewnice 
powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne, instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, 
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), syste-
my HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyza-
cja), agregaty klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyza-
cyjne, centralne urządzenia klimatyzacyjne, domowe urzą-
dzenia klimatyzacyjne, elektryczne urządzenia do chłodze-
nia pomieszczeń, filtry do klimatyzacji, induktory powietrza 
[klimatyzatory], instalacje do chłodzenia powietrza, klimaty-
zacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania 
danych, okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, okienne urzą-
dzenia do klimatyzacji, wentylatory [części instalacji klimaty-
zacyjnych], wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wen-
tylatory do użytku domowego, wentylatory do użytku han-
dlowego, wentylatory do użytku przemysłowego, aparaty 
jonizujące do oczyszczania powietrza, domowe oczyszcza-
cze powietrza, elektryczne nawilżacze, elektryczne oczysz-
czacze powietrza, instalacje do nawilżania, instalacje do od-
wilżania, instalacje wentylacyjne do kuchni, sterylizatory po-
wietrza, nawilżacze przemysłowe, wyciągi wentylacyjne, 
wentylatory wyciągowe, urządzenia oczyszczające powie-
trze, akceleratory ciągu, automatyczne urządzenia do regula-
cji temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrze-
wania, czujniki temperatury [zawory termostatyczne] 
do grzejników centralnego ogrzewania, dmuchawy do wen-
tylacji zasilane elektrycznie, dmuchawy gorącego powietrza, 
dmuchawy zimnego powietrza, dyfuzory powietrza, dystry-
butory powietrza, generatory strumienia powietrza, instala-
cje do uzdatniania powietrza, instalacje do odzyskiwania 
ciepła z powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, induk-
tory powietrza [wentylacja], instalacje do wentylacji, instala-
cje do wyciągu powietrza, instalacje grzewcze do powietrza, 
kurtyny powietrzne, okapy do urządzeń wentylacyjnych, 
okapy pochłaniające dym, okapy pochłaniające parę do ku-
chenek, okapy wentylacyjne do kuchenek, okapy zawierają-
ce wentylatory wyciągowe, podgrzewacze powietrza, pom-
py ciepła, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, 
przepustnice do instalacji wentylacyjnych, przepustnice 
przeciwpożarowe, przepustnice regulujące powietrze, wen-
tylatory dachowe, wentylatory do systemów wentylacji, 
wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów, wentylatory 

do wymienników ciepła, wentylatory elektryczne, wentyla-
tory pokojowe, wyciągi [wentylacja], zawory do grzejników, 
zawory do klimatyzatorów, wyciągi [wentylacyjne lub klima-
tyzacyjne], agregaty klimatyzacyjne, kanały dymowe 
do urządzeń wentylacyjnych, przepustnice do Instalacji wen-
tylacyjnych, terminale wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, 
urządzenia wentylacyjne do pojazdów, kratki wentylacyjne 
będące częścią wentylatorów wyciągowych, wirniki [części 
instalacji klimatyzacyjnych], filtry powietrza do urządzeń kli-
matyzacyjnych, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wenty-
lacja i klimatyzacja), pokrycia do wentylacji [części instalacji 
klimatyzacyjnych], filtry do użytku z urządzeniami do klima-
tyzacji, akcesoria, części, osprzęt i podzespoły do ww. towa-
rów, niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, rury sztywne i zawory niemetalowe, instalacje 
przewodowe [nieelektryczne, niemetalowe], niemetalowe 
otwory wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze, osłony 
otworów wentylacyjnych, niemetalowe, osłony otworów 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych niemetalo-
we, osłony niemetalowe do przewodów HVAC, kanały [duk-
ty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych, niemetalowe dachowe otwory wentylacyjne, niemeta-
lowe kratki wentylacyjne, kanały z materiałów niemetalo-
wych do przesyłania powietrza do wentylacji, kształtki ruro-
we rozgałęzieniowe niemetalowe, niemetalowe kanały po-
wietrzne do budynków, niemetalowe rury spustowe, nieme-
talowe rury wentylacyjne do budynków, pokrywy szybu 
technicznego, nie z metalu, przewody do klimatyzacji, nie-
metalowe, przewody grzewcze, niemetalowe, ujścia dymu 
[otwory wentylacyjne], nie z metalu, przewody nie z metalu, 
nie do obwodów elektrycznych, przewody odpowietrzające 
(niemetalowe), przewody powietrzne z materiałów niemeta-
lowych do użytku w budownictwie, rury (spustowe -) nieme-
talowe, prezentacja oferty handlowej oraz usługowej w In-
ternecie, doradztwo handlowe, prowadzenie obsługi han-
dlowej, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksporto-
we, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przed-
stawicielstw handlowych, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, pro-
mocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy 
towarów, organizowanie targów, organizowanie wystaw 
w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja sta-
nowisk na targach handlowych, informacja handlowa, usłu-
gi reklamowe i marketingowe, wynajmowanie miejsc na 
umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 37 usługi instalacyjne do-
tyczące instalacji: klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentyla-
cyjnych, odpylających, elektrycznych, grzewczych, instalacji 
centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
budowlanych, wykonywanie, montaż, konserwacja, remon-
ty, serwis oraz naprawa instalacji, klimatyzacyjnych, chłodni-
czych, wentylacyjnych, odpylających, elektrycznych, grzew-
czych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnoka-
nalizacyjnych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu, 
urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, wenty-
lacyjnych, odpylających, elektrycznych grzewczych, instalacji 
centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych 
montaż automatyki sterowniczej do central wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych grzewczych, usługi w zakresie montażu 
i rozruchu systemów automatyk przemysłowej oraz maszyn 
i urządzeń przemysłowych, serwis gwarancyjny i pogwaran-
cyjny, modernizacje, naprawy, regeneracja i remonty syste-
mów automatyki przemysłowej oraz maszyn i urządzeń 
przemysłowych, doradztwo w zakresie ww. usług, informa-
cja o powyższych usługach.
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(210) 519595 (220) 2019 06 27
(731) California Rice Commission, Sacramento, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% ORIGINAL CALIFORNIA RICE

(531) 05.07.02, 26.01.05, 26.04.02, 26.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 ryż.

(210) 519724 (220) 2020 10 20
(731) OGORZAŁEK ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Szwajcar Rodzinny Ogorzałek
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twa-
rogowe, sery podpuszczkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, 
sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, produkty 
serowe, twarogi, serki homogenizowane, produkty mleczne, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za po-
średnictwem Internetu artykułów spożywczych, nabiału 
w szczególności serów, twarogów, serków homogenizo-
wanych, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, 
serków homogenizowanych, informacja handlowa, promo-
cja sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału w szczegól-
ności serów, twarogów, serków homogenizowanych, usługi 
organizowania programów lojalnościowych, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie 
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kam-
panii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homoge-
nizowanych.

(210) 519725 (220) 2020 10 20
(731) OGORZAŁEK ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Ementaler Rodzinny Ogorzałek
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery 
twarogowe, sery podpuszczkowe, sery kwasowe, sery 
zwarowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery to-
pione, produkty serowe, twarogi, serki homogenizowa-
ne, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, 
serków homogenizowanych, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału 

w szczególności serów, twarogów, serków homogenizo-
wanych, informacja handlowa, promocja sprzedaży arty-
kułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twa-
rogów, serków homogenizowanych, usługi organizowania 
programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii re-
klamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału 
w szczególności serów, twarogów, serków homogenizo-
wanych.

(210) 519774 (220) 2020 10 20
(731) GENERAL HEMP MARKETING  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mysłowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENERAL HEMP MARKETING

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
kremy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olej-
ki toaletowe, balsamy do celów kosmetycznych, ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, odżywki do włosów, 
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, środki 
do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust do celów 
niemedycznych, szampony, bazy do perfum kwiatowych, 
ekstrakty kwiatowe [perfumy], olejki do perfum i zapa-
chów, produkty perfumeryjne, mydło dezodoryzujące, 
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych oraz inne niż do celów medycznych, maski kosme-
tyczne, mydła, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji 
włosów, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, aro-
maty [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, cytrynowe olejki eteryczne, esencje 
eteryczne, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek 
jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek 
różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, 
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 5 białkowe suple-
menty diety, mineralne suplementy diety, odżywcze su-
plementy diety, konopie indyjskie do celów medycznych, 
olejki lecznicze, preparaty witaminowe, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzy-
my, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy 
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, błonnik 
pokarmowy, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekują-
ce, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety 
dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, pasza lecznicza 
dla zwierząt, 29 nasiona, przetworzone, oleje spożywcze, 
31 nasiona, rośliny konopi, karmy i pasze dla zwierząt, po-
karm dla zwierząt domowych, 44 aromaterapia.

(210) 519880 (220) 2020 10 22
(731) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PIWO BIER BEER CERVEZA NATURALNE SKŁADNIKI 
BIESZCZADZKIE BYSTRE PIWO JASNE PEŁNE 
TRADYCYJNA RECEPTURA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.25
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalko-
holowe.

(210) 519962 (220) 2020 10 27
(731) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HYPO
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej finan-
sowej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, 
usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi 
agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wize-
runku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eks-
portowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamo-
wych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, 
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośrednicze-
nie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego 
w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w za-
kresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje 
informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla 
handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, au-
dyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii 
publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumen-
tów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sor-
towanie danych w bazach danych, obróbka tekstów rekla-
mowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi 
edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, wycena działalności handlowej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie 
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, 
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościo-
wych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych mate-
riałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie 
handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punk-
cie sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach skle-

powych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradz-
two personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów 
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary 
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, 
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, 
ekspertyzy w działalności gospodarczej, 36 usługi pośred-
nictwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, 
usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpie-
czeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i po-
wierzonych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nierucho-
mego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieru-
chomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działal-
ność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, do-
radztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów 
wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu pa-
pierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy 
udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hi-
potecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa 
transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyj-
nych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansa-
mi, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, pro-
wadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń 
pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych in-
westycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi w za-
kresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, eks-
pertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa, eks-
pertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powierni-
cze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekono-
miczno-finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publi-
kowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji 
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, 
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat termino-
wych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agen-
cje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agen-
cji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi 
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczą-
ce nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórne-
go i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nie-
ruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, kantory 
wymiany walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów 
wartościowych i walut, sprzedaż za pośrednictwem Interne-
tu papierów wartościowych i walut, pośredniczenie w trans-
akcjach finansowych, emisja papierów wartościowych, emi-
sja elektronicznych jednostek płatniczych, monetarnych, 
pieniądza elektronicznego, emisja kryptowalut, transakcje fi-
nansowe na rynkach walutowych i towarowych, transakcje 
finansowe na rynkach kryptowalut, zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatyw-
ne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, gro-
madzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą im-
prez rozrywkowych, usługi charytatywne, mianowicie zbie-
ranie funduszy, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo 
oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych, 
budowa obiektów usługowo-handlowych i biurowych, usłu-
gi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace 
remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, 
usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzo-
ru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimaty-
zacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpie-
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czanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie 
nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciw-
włamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora 
zastępczego robót budowlanych, wynajem sprzętu budow-
lanego, instalowanie i naprawa wind, 38 usługi w zakresie 
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych 
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci interne-
towej, usługi w zakresie zapewniania dostępu do stron 
w elektronicznej sieci informacyjnej, usługi umożliwienia do-
stępu do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych 
na drodze cyfrowej, agencje informacyjne, agencje prasowe, 
umożliwianie dostępu do przestrzeni wirtualnej dla celów 
forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie in-
formacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicz-
nych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i ob-
razowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie 
dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych i zbiorów 
obrazów w sieci internetowej, internetowe portale społecz-
nościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostę-
pu do Internetu osobom trzecim, internetowe platformy 
handlowe, internetowe platformy dotyczące finansów, 
w tym obrotu kryptowalutami, 41 usługi edukacyjne, eduka-
cja na odległość, nauczanie języków obcych, usługi dotyczą-
ce organizowania szkoleń, kształcenie praktyczne, informa-
cja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tek-
stów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicz-
nych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongre-
sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, 
usługi sportowe, usługi artystyczne, imprezy rozrywkowe 
i okolicznościowe, imprezy integracyjne (rozrywka), organi-
zowanie imprez rozrywkowych, okolicznościowych, organi-
zowanie imprez integracyjnych (rozrywka), usługi związane 
z organizacją wypoczynku (usługi rozrywkowe i sportowe), 
organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i roz-
rywkowym, informacja o imprezach rozrywkowych, organi-
zowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń sporto-
wych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie 
przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki rozrywki, udostępnianie 
sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznacze-
niu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie dekoracji fil-
mowych i teatralnych, ustanawianie i wręczanie nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie finansów i nieruchomości, orga-
nizowanie konferencji popularno - naukowych i popularyzo-
wanie wiedzy o finansach i rynkach nieruchomości, 42 usługi 
w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych oso-
bom trzecim, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek 
internetowych, programowanie komputerowe, projektowa-
nie oprogramowania, projektowanie systemów komputero-
wych dotyczących edukacji i finansów, konserwacja, wyna-
jem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, 
zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, 
analizy systemów komputerowych, wynajmowanie i udo-
stępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi 
stronami komputerowymi, portalami internetowymi o tema-
tyce edukacyjnej i finansowej, instalacje oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, tworzenie kluczy kryptograficznych kryptowalut 
do autoryzowania transakcji finansowych, tworzenie opro-
gramowania do obsługi transakcji finansowych, usługi pro-
jektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury 
technicznej, architektura krajobrazu, projektowanie terenów 

zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające na aranżacji 
wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, usługi doradztwa bu-
dowlanego, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne 
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, eksper-
tyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne bu-
dowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
usługi opracowywania projektów technicznych związanych 
z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbani-
stycznego, 45 usługi prawne, przygotowywanie opinii i eks-
pertyz prawnych, badania prawne, usługi świadczone przez 
wykwalifikowanych prawników w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób, usługi świadczone przez wykwalifiko-
wanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi,  
licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 519963 (220) 2020 10 27
(731) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KREA
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania,  
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej fi-
nansowej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w han-
dlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, 
usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania 
wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-
-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji rekla-
mowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardo-
wa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredni-
czenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowe-
go w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług 
w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, 
agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach pro-
duktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy 
rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, ba-
danie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie 
dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszuki-
wanie i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tek-
stów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie 
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, wycena działalności han-
dlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, po-
średniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradz-
two handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii 
reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów 
lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczaso-
wych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż 
w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamo-
wych w punkcie sprzedaży, pozycjonowanie produktów 
na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośred-
nictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psycho-
technicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów re-
klamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamo-
wych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób 
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych 
i usługi reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowo-
ści i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 
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36 usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz ubez-
pieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych 
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków 
własnych i powierzonych, wynajmowanie i dzierżawa mająt-
ku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nierucho-
mościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wy-
ceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biuro-
wych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finan-
sowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detalicz-
na papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo i doradz-
two przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyj-
nych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, 
obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwe-
stycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie fi-
nansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, 
prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozli-
czeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finanso-
wych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usłu-
gi w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, 
ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa, 
ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powier-
nicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekono-
miczno-finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publi-
kowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji 
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, 
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat termino-
wych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agen-
cje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agen-
cji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi 
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczą-
ce nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórne-
go i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nie-
ruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, kantory 
wymiany walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów 
wartościowych i walut, sprzedaż za pośrednictwem Interne-
tu papierów wartościowych i walut, pośredniczenie w trans-
akcjach finansowych, emisja papierów wartościowych, emi-
sja elektronicznych jednostek płatniczych, monetarnych, 
pieniądza elektronicznego, emisja kryptowalut, transakcje fi-
nansowe na rynkach walutowych i towarowych, transakcje 
finansowe na rynkach kryptowalut, zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatyw-
ne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, gro-
madzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą im-
prez rozrywkowych, usługi charytatywne, mianowicie zbie-
ranie funduszy, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo 
oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych, 
budowa obiektów usługowo-handlowych i biurowych, usłu-
gi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace 
remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, 
usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzo-
ru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimaty-
zacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpie-
czanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie 
nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciw-
włamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora 
zastępczego robót budowlanych, wynajem sprzętu budow-
lanego, instalowanie i naprawa wind, 38 usługi w zakresie 
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych 
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci interne-
towej, usługi w zakresie zapewniania dostępu do stron 
w elektronicznej sieci informacyjnej, usługi umożliwienia do-

stępu do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych 
na drodze cyfrowej, agencje informacyjne, agencje prasowe, 
umożliwianie dostępu do przestrzeni wirtualnej dla celów 
forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie in-
formacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicz-
nych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i ob-
razowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie 
dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych i zbiorów 
obrazów w sieci internetowej, internetowe portale społecz-
nościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostę-
pu do Internetu osobom trzecim, internetowe platformy 
handlowe, internetowe platformy dotyczące finansów, 
w tym obrotu kryptowalutami, 41 usługi edukacyjne, eduka-
cja na odległość, nauczanie języków obcych, usługi dotyczą-
ce organizowania szkoleń, kształcenie praktyczne, informa-
cja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tek-
stów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicz-
nych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongre-
sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, 
usługi sportowe, usługi artystyczne, imprezy rozrywkowe 
i okolicznościowe, imprezy integracyjne (rozrywka), organi-
zowanie imprez rozrywkowych, okolicznościowych, organi-
zowanie imprez integracyjnych (rozrywka), usługi związane 
z organizacją wypoczynku (usługi rozrywkowe i sportowe), 
organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i roz-
rywkowym, informacja o imprezach rozrywkowych, organi-
zowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń sporto-
wych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie 
przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki rozrywki, udostępnianie 
sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznacze-
niu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie dekoracji fil-
mowych i teatralnych, ustanawianie i wręczanie nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie finansów i nieruchomości, orga-
nizowanie konferencji popularno - naukowych i popularyzo-
wanie wiedzy o finansach i rynkach nieruchomości, 42 usługi 
w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych oso-
bom trzecim, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek 
internetowych, programowanie komputerowe, projektowa-
nie oprogramowania, projektowanie systemów komputero-
wych dotyczących edukacji i finansów, konserwacja, wyna-
jem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, 
zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, 
analizy systemów komputerowych, wynajmowanie i udo-
stępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi 
stronami komputerowymi, portalami internetowymi o tema-
tyce edukacyjnej i finansowej, instalacje oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, tworzenie kluczy kryptograficznych kryptowalut 
do autoryzowania transakcji finansowych, tworzenie opro-
gramowania do obsługi transakcji finansowych, usługi pro-
jektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury 
technicznej, architektura krajobrazu, projektowanie terenów 
zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające na aranżacji 
wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, usługi doradztwa bu-
dowlanego, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne 
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, eksper-
tyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne bu-
dowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
usługi opracowywania projektów technicznych związanych 
z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbani-
stycznego, 45 usługi prawne, przygotowywanie opinii i eks-
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pertyz prawnych, badania prawne, usługi świadczone przez 
wykwalifikowanych prawników w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób, usługi świadczone przez wykwalifiko-
wanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi,  
licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 519964 (220) 2020 10 27
(731) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KREAVITAE
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej finan-
sowej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, 
usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi 
agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wize-
runku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eks-
portowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamo-
wych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, 
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośrednicze-
nie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego 
w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w za-
kresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje 
informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla 
handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, au-
dyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii 
publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumen-
tów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sor-
towanie danych w bazach danych, obróbka tekstów rekla-
mowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi 
edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, wycena działalności handlowej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie 
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, 
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościo-
wych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych mate-
riałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie 
handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punk-
cie sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach skle-
powych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradz-
two personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów 
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary 
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, 
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, 
ekspertyzy w działalności gospodarczej, 36 usługi pośred-
nictwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, 
usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpie-
czeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i po-
wierzonych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nierucho-
mego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieru-
chomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działal-
ność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, do-
radztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów 

wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu pa-
pierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy 
udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hi-
potecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa 
transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyj-
nych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansa-
mi, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, pro-
wadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń 
pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych in-
westycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi w za-
kresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, eks-
pertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa, eks-
pertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powierni-
cze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekono-
miczno-finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publi-
kowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji 
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, 
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat termino-
wych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agen-
cje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agen-
cji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi 
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczą-
ce nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórne-
go i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nie-
ruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, kantory 
wymiany walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów 
wartościowych i walut, sprzedaż za pośrednictwem Interne-
tu papierów wartościowych i walut, pośredniczenie w trans-
akcjach finansowych, emisja papierów wartościowych, emi-
sja elektronicznych jednostek płatniczych, monetarnych, 
pieniądza elektronicznego, emisja kryptowalut, transakcje fi-
nansowe na rynkach walutowych i towarowych, transakcje 
finansowe na rynkach kryptowalut, zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatyw-
ne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, gro-
madzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą im-
prez rozrywkowych, usługi charytatywne, mianowicie zbie-
ranie funduszy, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo 
oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych, 
budowa obiektów usługowo-handlowych i biurowych, usłu-
gi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace 
remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, 
usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzo-
ru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimaty-
zacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpie-
czanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie 
nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciw-
włamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora 
zastępczego robót budowlanych, wynajem sprzętu budow-
lanego, instalowanie i naprawa wind, 38 usługi w zakresie 
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych 
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci interne-
towej, usługi w zakresie zapewniania dostępu do stron 
w elektronicznej sieci informacyjnej, usługi umożliwienia do-
stępu do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych 
na drodze cyfrowej, agencje informacyjne, agencje prasowe, 
umożliwianie dostępu do przestrzeni wirtualnej dla celów 
forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie in-
formacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicz-
nych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i ob-
razowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie 
dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych i zbiorów 
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obrazów w sieci internetowej, internetowe portale społecz-
nościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostę-
pu do Internetu osobom trzecim, internetowe platformy 
handlowe, internetowe platformy dotyczące finansów, 
w tym obrotu kryptowalutami, 41 usługi edukacyjne, eduka-
cja na odległość, nauczanie języków obcych, usługi dotyczą-
ce organizowania szkoleń, kształcenie praktyczne, informa-
cja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tek-
stów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicz-
nych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongre-
sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, 
usługi sportowe, usługi artystyczne, imprezy rozrywkowe 
i okolicznościowe, imprezy integracyjne (rozrywka), organi-
zowanie imprez rozrywkowych, okolicznościowych, organi-
zowanie imprez integracyjnych (rozrywka), usługi związane 
z organizacją wypoczynku (usługi rozrywkowe i sportowe), 
organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i roz-
rywkowym, informacja o imprezach rozrywkowych, organi-
zowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń sporto-
wych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie 
przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki rozrywki, udostępnianie 
sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznacze-
niu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie dekoracji fil-
mowych i teatralnych, ustanawianie i wręczanie nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie finansów i nieruchomości, orga-
nizowanie konferencji popularno - naukowych i popularyzo-
wanie wiedzy o finansach i rynkach nieruchomości, 42 usługi 
w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych 
osobom trzecim, dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, programowanie komputerowe, pro-
jektowanie oprogramowania, projektowanie systemów 
komputerowych dotyczących edukacji i finansów, konser-
wacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, aktualizacja, opracowanie, do-
radztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udo-
stępnianie miejsca na serwerze, analizy systemów kompu-
terowych, wynajmowanie i udostępnianie zasobów ser-
werów, administrowanie sieciowymi stronami komputero-
wymi, portalami internetowymi o tematyce edukacyjnej 
i finansowej, instalacje oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworze-
nie kluczy kryptograficznych kryptowalut do autoryzowa-
nia transakcji finansowych, tworzenie oprogramowania 
do obsługi transakcji finansowych, usługi projektowania 
budynków, usługi projektowania infrastruktury technicz-
nej, architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielo-
nych, zieleńców i parków, usługi polegające na aranżacji 
wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, usługi doradztwa 
budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy i analizy tech-
niczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryza-
cyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony 
środowiska, usługi opracowywania projektów technicz-
nych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie 
planowania urbanistycznego, 45 usługi prawne, przygoto-
wywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania prawne, 
usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników 
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi 
świadczone przez wykwalifikowanych prawników w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie 
własności intelektualnej.

(210) 520053 (220) 2020 10 27
(731) FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Richevon

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kremy przeciw starzeniu się skóry, kre-
my ujędrniające skórę, preparaty do pielęgnacji skóry usuwa-
jące zmarszczki, serum do twarzy do celów kosmetycznych, 
zestawy kosmetyków, 5 farmaceutyczne produkty derma-
tologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kremy 
do użytku dermatologicznego, leczniczy krem do twarzy, 
preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych.

(210) 520055 (220) 2020 10 27
(731) STEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Moszna-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) BIOTINNE CARE
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 520104 (220) 2020 10 27
(731) MARKIEWICZ-PIOTROWSKA ROMANA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIOTROWSCY & BEJNAROWICZ stomatologia 

mikroskopowa

(531) 02.09.10, 03.01.02, 03.01.22, 26.01.03, 26.01.14, 26.03.04, 
26.07.25, 27.05.01, 29.01.02

(510), (511) 5 amalgamaty dentystyczne, alginat ortodon-
tyczny do wycisków dentystycznych, antybiotyki do sto-
sowania w stomatologii, czyściki o działaniu ścierającym 
do użytku dentystycznego, dentystyczne (amalgamaty -), 
dentystyczne (cementy -), dentystyczne materiały ce-
ramiczne, dentystyczne materiały do tworzenia modeli 
zębów, dentystyczne materiały do powielania modeli zę-
bów, dentystyczne (materiały -) do odcisków, dentystycz-
ne materiały porcelanowe, dentystyczne materiały ścierne, 
dentystyczne materiały wiążące, dentystyczne mieszani-
ny odbudowujące, gazy do użytku dentystycznego, gips 
do celów dentystycznych, kleje do celów dentystycznych, 
kleje do protez dentystycznych, kleje do użytku stomato-
logicznego i dentystycznego, lakier dentystyczny, lakiery 
dentystyczne do uszczelniania zębów, lakiery przewodzące 
do celów stomatologicznych, lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, 
leki do celów stomatologicznych, mastyksy dentystycz-
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ne, materiał do naprawiania zębów, materiały na koronki 
dentystyczne, materiały na mostki dentystyczne, materiały 
ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez denty-
stycznych, materiały ceramiczne do wyrobu protez denty-
stycznych, materiały ceramiczne do wypełniania do celów 
dentystycznych, materiały dentystyczne do plombowania 
zębów, materiały dentystyczne do wypełniania zębów, 
materiały dentystyczne do odcisków, materiały do osadza-
nia do celów dentystycznych, materiały do plombowania 
zębów, materiały do profilaktyki jamy ustnej, materiały 
do protez dentystycznych, materiały do sztucznych zębów, 
materiały do uszczelniania szczelin do celów dentystycz-
nych, materiały utrwalające do celów dentystycznych, ma-
teriały porcelanowe do użytku w stomatologii, materiały 
utrwalające do celów dentystycznych, porcelana na pro-
tezy dentystyczne, preparaty farmaceutyczne do celów 
stomatologicznych, preparaty i artykuły dentystyczne, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, środki znieczulające do celów sto-
matologicznych, stomatologiczne środki profilaktyczne, 
stopy ceramiczne na korony zębowe: stopy dentystyczne, 
wosk dentystyczny, wosk do modelowania do celów sto-
matologicznych, 44 chirurgia plastyczna, dopasowywanie 
protez, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje 
dentystyczne, pomoc medyczna, pomoc stomatologiczna, 
stomatologia kosmetyczna, usługi dentystyczne, usługi kli-
niki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie wybielania zębów.

(210) 520210 (220) 2020 10 30
(731) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F BRE

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne.

(210) 520239 (220) 2020 10 30
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) media PPG

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe 
do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, aplikacje do pobrania na smartfony nośniki obra-
zu, nośniki dźwięku DVD, urządzenia audiowizualne i fono-
graficzne, publikacje i bazy danych zapisane na nośnikach 
magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych, 
gazety elektroniczne do pobrania, 16 pisma, broszury, dru-

ki, plakaty, afisze, fotografie, czasopisma, katalogi, publikacje 
drukowane, gazety, magazyny, wydawnictwa periodyczne, 
książki, kalendarze, prospekty, chorągiewki papierowe, for-
mularze, blankiety, druki, kalendarze, kalendarze z kartkami 
do zrywania, katalogi, koperty, materiały drukowane, mate-
riały piśmienne, naklejki adresowe, notatniki, notesy podręcz-
ne, pióra wieczne, ołówki, zestawy przyborów do pisania, 
szyldy z papieru lub z kartonu, teczki papierowe, skoroszyty 
jako artykuły biurowe, gazety codzienne, dodatki do gazet 
w postaci czasopism, historyjki obrazkowe, rysunki satyrycz-
ne w gazetach, czasopisma branżowe, czasopisma z plaka-
tami, magazyny z programem telewizyjnym, 35 agencje in-
formacji handlowej, agencje reklamowe, badania opinii pu-
blicznej, fotokopiowanie, maszynopisanie, obróbka tekstów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, roz-
powszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 
zapewnianie, organizowanie i udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w gazetach, reklama w czasopismach, broszu-
rach, gazetach, prenumerowanie gazet, ogłoszenia drobne, 
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, promocja on-line sieci komputerowych i stron in-
ternetowych, udostępnianie miejsca na stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, 38 agencje informacyjne 
i agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video przy 
pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em, 
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych 
takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania 
i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz 
usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach 
roboczych za pośrednictwem sieci komputer-owych, dostar-
czanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci in-
formacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, 
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, 
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjne-
go o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w za-
kresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych 
poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informa-
cyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie 
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkow-
nikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem 
globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna 
w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron 
internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania 
do stron internetowych, 41 komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, pisanie tekstów inne niż reklamo-
we, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usłu-
gi reporterskie, udostępnianie publikacji elektronicznych  
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, publiko-
wanie tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, dru-
ków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, 
poradników, broszur, materiałów reklamowych i instruktażo-
wych, map, atlasów, organizowanie i obsługa prasowa sym-
pozjów, odczytów, konferencji, plebiscytów, imprez gospo-
darczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i groma-
dzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, 
o kulturze, usługi wydawnicze, udostępnianie rozrywki mul-
timedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie 
wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej.

(210) 520315 (220) 2020 11 03
(731) OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BOSMAN professional series for everybody

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 barwniki i bejce do drewna, emalie i lakiery, 
farby emulsyjne, preparaty do konserwacji drewna, taśmy 
antykorozyjne, 17 farby izolacyjne, szczeliwa do połączeń, 
taśmy i materiały uszczelniające do drzwi i okien, uszczelki 
i złącza, żywice akrylowe i syntetyczne, 19 bitumiczne pro-
dukty dla budownictwa, impregnaty do drewna, kleje bu-
dowlane, materiały ogniotrwałe, spoiwa do murów, zapra-
wy murarskie.

(210) 520454 (220) 2020 11 05
(731) ŚWIĘCICKA MAJA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGAN RAMEN SHOP VRS

(531) 02.09.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 zupy, wywar, bulion, zupa miso, zupy błyska-
wiczne, błyskawiczne zupy miso, wstępnie ugotowana zupa 
miso, składniki do sporządzania zup, preparaty do produkcji 
bulionu, przeciery warzywne, koncentraty rosołowe, sałatki 
owocowe, sałatki warzywne, warzywa gotowane, warzywa 
liofilizowane, warzywa przetworzone, warzywa suszone, wa-
rzywa w puszkach, przekąski na bazie owoców, koncentraty 
na bazie owoców przeznaczone do gotowania, koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, fermentowa-
na soja [natto], tahini [pasta z ziarna sezamowego], soki ro-
ślinne do gotowania, hummus [pasta z ciecierzycy], kiszone 
warzywa [kimchi], konserwowane warzywa, kotlety sojowe, 
kotlety z tofu, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje 
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orze-
chowego, nasiona, przetworzone, owoce gotowane, owoce 
konserwowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, 
pasta z cukinii, pasta z owoców tłoczonych, pasty do smaro-
wania na bazie warzyw, pasty na bazie orzechów, przetwory 
do zup jarzynowych, wodorosty konserwowe, soczewica 
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, 30 ramen 
(japońskie danie na bazie makaronu), gotowe potrawy 
na bazie makaronu, dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest ryż, jogurt mrożony [lody spożywcze], 

lody, makarony, marynaty, musy czekoladowe, musy dese-
rowe, pasta imbirowa [przyprawa], pasta migdałowa, pasta 
z soi [przyprawy), przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona 
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, 
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ryż, ryż błyskawiczny, 
ryż preparowany zawijany w wodorosty, sos sojowy, sosy 
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy po-
midorowe, sosy sałatkowe, sushi, udon [makaron japoński], 
43 usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne, 
usługi kateringowe, usługi kateringowe obwoźne, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], 
restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi osobi-
stych kucharzy, usługi restauracji specjalizujących się w ma-
karonach udon i soba, usługi restauracji washoku, wypoży-
czanie urządzeń do gotowania.

(210) 520461 (220) 2020 11 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Ice Krem Lab
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do ciała, twarzy, skóry głowy do celów leczniczych, 
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci 
do celów leczniczych.

(210) 520498 (220) 2020 11 06
(731) SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) SALUSPROTECT
(510), (511) 3 środki czyszczące do użytku domowego, 
5 preparaty farmaceutyczne, lecznicze i weterynaryjne, 
preparaty sanitarne do celów medycznych, żywność diete-
tyczna i substancje dietetyczne dostosowane do użytku me-
dycznego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy żywnościowe dla ludzi i zwierząt, środki odka-
żające.

(210) 520553 (220) 2020 10 05
(731) BUDNER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OLIVA KONCEPT
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 520621 (220) 2020 11 09
(731) JK SURGICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PODOscalpels by JK SURGICAL and Swann-Morton

(531) 19.13.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne 
i do leczenia ran.

(210) 520685 (220) 2020 11 10
(731) HOT CHILLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hot Chilli TWÓJ CATERING DIETETYCZNY  

668 668 666

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 04.05.01, 05.09.15
(510), (511) 29 dania gotowe warzywne, dania gotowe 
z ryżu, dania gotowe z mięsa, zupy błyskawiczne, zupy in-
stant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty 
mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty 
rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, 
błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony, grzyby 
suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, 
konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, 
warzywa konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, 
dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i goto-
wane, galaretki, dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, 
mrożone owoce morza, bambus krojony, bambus konser-
wowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone 
owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, przecier po-
midorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, 
kostki bulionowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożyw-
czych, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, informacja handlowa, promocja sprzedaży 
artykułów spożywczych, usługi organizowania programów 
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych do-
tyczących artykułów spożywczych, 43 usługi restauracyjne 
i usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi 

barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygoto-
wywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz 
ich dostawa.

(210) 520697 (220) 2020 11 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOHOPLATE

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 sztućce, sztućce stołowe, łyżki, widelce, noże, 
łyżeczki, łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, noże do kro-
jenia mięsa, nożyce, osełki do ostrzenia, 21 zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, filiżanki, 
naczynia do picia i akcesoria barowe, kubki do piwa, słomki 
do picia, słomki papierowe do picia, kubki, kubki termiczne, 
talerze, miseczki, pojemniki na żywność, foremki aluminiowe 
do żywności, tace do użytku domowego, patery, otwieracze 
do wina, kuchenne przybory używane przy grillach domo-
wych, kuchenne przybory używane do gotowania, rękawice 
kuchenne, ścierki i ściereczki, ścierki z mikrofibry, ściereczki 
do czyszczenia, gąbki kąpielowe, gąbki, gąbki kosmetyczne, 
gąbki dla celów domowych w postaci zmywaków kuchen-
nych, deski do krojenia, klamerki, mopy, przybory myjąco-
-czyszczące do gospodarstw domowych, kubki, talerz i mi-
seczki dla dzieci.

(210) 520703 (220) 2020 11 10
(731) MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Osiedle Modrzewie

(531) 26.03.04, 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi mar-
ketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy i badania rynko-
we, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi 
obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów dewe-
loperskich przedsięwzięć inwestycyjnych, usługi organiza-
cji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu 
budowy i/lub przygotowania domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury, organizowanie przetargów na rynku obrotu 
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowy-
mi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 usługi w zakresie 
rynku nieruchomości, finansowanie projektów dewelo-
perskich, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
nieruchomościami, szacowanie i wycena nieruchomości, 
finansowanie nieruchomości, inwestowanie w nierucho-
mości, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny ra-
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chunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, do-
radztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowe-
go w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kre-
dytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 
pomoc w zakupie nieruchomości, planowanie inwestycji 
w nieruchomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użyt-
kowych, mieszkań, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi generalnych wyko-
nawców budowlanych, usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich po-
zyskania dla budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, 
rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, usługi 
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z infrastrukturą prze-
znaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, bu-
dowanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, nadzór budowlany, 
zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa budo-
walnego, 42 projektowanie budowlane, urbanistyczne, ar-
chitektoniczne, planowanie urbanistyczne osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą, prowadzenie badań, eksper-
tyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, 
projektowanie i aranżacja wnętrz.

(210) 520732 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 SKROBACZKA Z CIEPŁĄ RĄCZKĄ
(510), (511) 8 skrobaczki ręczne do usuwania lodu z okien 
pojazdów, skrobaki, skrobaki [narzędzia ręczne], skrobaki 
do szkła [narzędzia ręczne].

(210) 520733 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 APLIKATOR SŁONECZKO
(510), (511) 3 gąbki ścierne do szlifowania, 21 czyszczenie 
(gąbki do -), gąbki, gąbki czyszczące, gąbki do czyszczenia, 
gąbki do szorowania, gąbki do użytku domowego, materiały 
do polerowania [ściereczki], ściereczki do polerowania.

(210) 520734 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 KOŁO ZAPASOWE
(510), (511) 1 substancje uszczelniające i pompujące 
do opon samochodowych, mieszanki do uszczelniania 
opon, preparaty chemiczne do uszczelniania, 17 klejące mie-
szanki uszczelniające, kit uszczelniający, masy uszczelniające, 
mieszanka uszczelniająca do użytku samochodowego.

(210) 520735 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 PŁUKACZ CHŁODNICY
(510), (511) 1 środki do przepłukiwania chłodnic samocho-
dowych.

(210) 520737 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 KLEJ MOCNY JAK STAL
(510), (511) 1 kleje do obuwia, kleje do połączeń metal-me-
tal [inne niż do materiałów piśmiennych lub użytku domowe-
go], kleje do szkła, kleje do użytku w przemyśle mechanicz-
nym, kleje do wstawiania szyb, kleje kauczukowe do użytku 
przemysłowego, kleje [klejenie], kleje kauczukowe [inne niż 
do użytku domowego lub do artykułów papierniczych], kle-
je, inne niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku do-
mowego, kleje kontaktowe, kleje na bazie wody do użytku 
przemysłowego, kleje pochodzenia syntetycznego do użyt-
ku przemysłowego, kleje poliuretanowe, kleje w sprayu, kity 
[wypełniacze], kity i inne pasty do wypełniania, olejowe 
spoiwa [kity, lepiki], czysty silikon, oleje silikonowe, silikony, 
kit szpachlowy do naprawy karoserii pojazdów, preparaty 
chemiczne do wypełniania pęknięć przy naprawie karoserii 
pojazdów, klej do uszczelek samochodowych, 17 kit, kity si-
likonowe, kit uszczelniający, klejące mieszanki uszczelniające, 
mieszanka uszczelniająca do użytku samochodowego.

(210) 520738 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 SPAWANIE NA ZIMNO
(510), (511) 1 kleje do obuwia, kleje do połączeń metal-me-
tal [inne niż do materiałów piśmiennych lub użytku domowe-
go], kleje do szkła, kleje do użytku w przemyśle mechanicz-
nym, kleje do wstawiania szyb, kleje kauczukowe do użytku 
przemysłowego, kleje [klejenie], kleje kauczukowe [inne niż 
do użytku domowego lub do artykułów papierniczych], kle-
je, inne niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku do-
mowego, kleje kontaktowe, kleje na bazie wody do użytku 
przemysłowego, kleje pochodzenia syntetycznego do użyt-
ku przemysłowego, kleje poliuretanowe, kleje w sprayu, kity 
[wypełniacze], kity i inne pasty do wypełniania, olejowe 
spoiwa [kity, lepiki], czysty silikon, oleje silikonowe, silikony, 
kit szpachlowy do naprawy karoserii pojazdów, preparaty 
chemiczne do wypełniania pęknięć przy naprawie karoserii 
pojazdów, klej do uszczelek samochodowych, 17 kit, kity si-
likonowe, kit uszczelniający, klejące mieszanki uszczelniające, 
mieszanka uszczelniająca do użytku samochodowego.

(210) 520740 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 KLEJ BEZTLENOWY DUŻA SIŁA
(510), (511) 1 kleje do połączeń metal-metal [inne niż 
do materiałów piśmiennych lub użytku domowego], kleje 
do użytku w przemyśle mechanicznym, kleje do wstawia-
nia szyb, kleje [klejenie], kleje, inne niż do artykułów pa-
pierniczych lub nie do użytku domowego, kleje kontak-
towe, kleje pochodzenia syntetycznego do użytku prze-
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mysłowego, kleje w sprayu, kity [wypełniacze], kity i inne 
pasty do wypełniania, olejowe spoiwa [kity, lepiki], czysty 
silikon, oleje silikonowe, silikony, kit szpachlowy do na-
prawy karoserii pojazdów, preparaty chemiczne do wy-
pełniania pęknięć przy naprawie karoserii pojazdów, klej 
do uszczelek samochodowych, 17 kit, kity silikonowe, kit 
uszczelniający, klejące mieszanki uszczelniające, mieszan-
ka uszczelniająca do użytku samochodowego, mieszanki 
uszczelniające do użytku w zapobieganiu przeciekaniu 
rur, mieszanki uszczelniające do uszczelniania gwintów 
na rurach, mieszanki uszczelniające do rur.

(210) 520741 (220) 2020 11 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 KLEJ BEZTLENOWY ŚREDNIA SIŁA
(510), (511) 1 kleje do połączeń metal-metal [inne niż 
do materiałów piśmiennych lub użytku domowego], kleje 
do użytku w przemyśle mechanicznym, kleje do wstawia-
nia szyb, kleje [klejenie], kleje, inne niż do artykułów pa-
pierniczych lub nie do użytku domowego, kleje kontak-
towe, kleje pochodzenia syntetycznego do użytku prze-
mysłowego, kleje w sprayu, kity [wypełniacze], kity i inne 
pasty do wypełniania, olejowe spoiwa [kity, lepiki], czysty 
silikon, oleje silikonowe, silikony, kit szpachlowy do na-
prawy karoserii pojazdów, preparaty chemiczne do wy-
pełniania pęknięć przy naprawie karoserii pojazdów, klej 
do uszczelek samochodowych, 17 kit, kity silikonowe, kit 
uszczelniający, klejące mieszanki uszczelniające, mieszan-
ka uszczelniająca do użytku samochodowego, mieszanki 
uszczelniające do użytku w zapobieganiu przeciekaniu 
rur, mieszanki uszczelniające do uszczelniania gwintów 
na rurach, mieszanki uszczelniające do rur.

(210) 520754 (220) 2020 11 10
(731) INVENA SPÓŁKA AKCYJNA, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inv

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 6 materiały metalowe do instalacji sanitar-
nych i wodociągowych, metalowe materiały budowlane, 
11 urządzenia i instalacje do wytwarzania pary, chłodze-
nia, suszenia, wentylacji, zasilania wodą i celów sanitar-
nych, aparatura do pieców, aparatura regulacyjna i zabez-
pieczająca do urządzeń wodnych i urządzeń gazowych, 
armatura łazienkowa i kuchenna, baterie łazienkowe i ku-
chenne, bidety, bojlery, brodziki, deszczownie, dmuchawy, 
dozowniki na środki dezynfekujące i odkażające do toalet, 
dywany podgrzewane elektrycznie, elementy grzejne, 
elementy do urządzeń do wytwarzania pary, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, zasilania wodą i celów sanitarnych, 
filtry powietrza, fontanny, grzejniki, instalacje centralnego 

ogrzewania i naczynia zbiorcze do nich, instalacje i urzą-
dzenia do kąpieli, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, 
grzewcze, wentylacyjne i chłodnicze, instalacje, armatura 
i przewody sanitarne, kabiny do łaźni tureckich ruchome, 
kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, w tym kabiny 
prysznicowe z hydromasażem, kabiny prysznicowe z sau-
ną parową, a także sterowniki do nich, kanały kominowe 
do kotłów grzewczych oraz urządzenia zasilające do ko-
tłów grzewczych, kolektory słoneczne grzewcze, kotły 
grzewcze, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powie-
trza, miski klozetowe, natryski, nawilżacze do centralnego 
ogrzewania, osprzęt do wanien, panele prysznicowe, pi-
suary, płuczki ustępowe i zbiorniki do nich, podgrzewacze 
wody i powietrza, pompy ciepła, rury kotłowe do central-
nego ogrzewania, sedesy, sterylizatory wody i/lub powie-
trza, umywalki, urządzenia do tworzenia wirów w wodzie, 
urządzenia zasilające kotły grzewcze, ustępy przenośne, 
uszczelki do zaworów wodociągowych, wanny łazien-
kowe i wyposażenie do nich, wanny z hydromasażem, 
wykładziny do wanien, wymienniki i zasobniki ciepła, za-
sobniki pary, zaślepki do grzejników, zawory kanalizacyjne 
i wodociągowe, zawory termostatyczne, zlewozmywaki, 
17 armatura do przewodów niemetalowa, przewody gięt-
kie niemetalowe, osłony niemetalowe i uszczelki do rur, 
złączki do rur niemetalowe, 19 granit, marmur, surowiec 
ceramiczny, kabiny niemetalowe, konstrukcje niemetalo-
we basenów kąpielowych, materiały niemetalowe do in-
stalacji sanitarnych i wodociągowych, niemetalowe ma-
teriały budowlane, przewody niemetalowe wodociągowe 
oraz do instalacji grzewczej, parowej, chłodzącej, wentyla-
cyjnej, klimatyzacyjnej, rury niemetalowe wodociągowe, 
rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe.

(210) 520768 (220) 2020 11 10
(731) GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STÓŁ POLSKI PRACOWNIA KULINARNA ser ze Stołu 

pełnotłusty

(531) 06.19.09, 06.19.11, 06.19.15, 06.19.16, 07.01.13, 08.03.10, 
08.03.12, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10

(510), (511) 29 produkty serowarskie, ser twardy, sery dojrze-
wające, sery topione, ser z przyprawami, ser z mleka koziego, 
ser mieszany, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser wędzony, 
substytuty serów.

(210) 520891 (220) 2020 11 16
(731) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 24

(531) 27.07.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.17
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbio-
ru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, 
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obra-
zu, oprogramowanie m.in. oprogramowanie do systemu 
samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządza-
nie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, spraw-
dzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowa-
nie i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, spraw-
dzanie historii połączeń telefonicznych, urządzenia do gier 
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste 
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obu-
dowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów ko-
mórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD 
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania 
audiowizualne, grafiki na tapetę w telefonie komórkowym, 
wygaszacze ekranu, dzwonki telefoniczne, ikony graficzne, 
zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, karty te-
lefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów 
komórkowych, karty sim, anteny do telefonów, baterie do te-
lefonów, ładowarki do telefonów, 35 reklama, organizacja 
kampanii reklamowych, prezentowanie produktów i usług 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręcza-
nia prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek re-
klamowych, również za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznych - Internetu, pośrednictwo w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, pośrednictwo w sprzedaży 
towarów za pośrednictwem Internetu i sieci telefonicznych, 
usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych 
informacji i ich przekazywanie za pośrednictwem sieci te-
lefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, 
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych 
wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna 
i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie on-line, za po-
średnictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem 
sieci telefonicznych towarów związanych z telekomunikacją 
oraz towarów związanych z sieciami informatycznymi oraz 
oprogramowania komputerowego, m.in. telefonów komór-
kowych, telefonów stacjonarnych, komputerów, nośników 
danych, danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypo-
wiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę 
w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków 
telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, 
treści multimedialnych, oprogramowania do systemu sa-
modzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządza-
nie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, spraw-
dzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie 

i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie 
historii połączeń telefonicznych, usługi w zakresie informacji 
handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
38 usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługa 
internetowego oraz mobilnego systemu samodzielnej ob-
sługi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiająca 
abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami tele-
komunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta 
i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie 
usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń 
telefonicznych, usługi informacyjne i doradcze w zakre-
sie komunikacji, usługi umożliwiania dostępu do Internetu, 
usługi przesyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego 
powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach tele-
komunikacyjnych, usługi przesyłania danych, wiadomości, 
dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzy-
ki, filmów, grafik na tapetę w telefonie komórkowym, wyga-
szaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, ikon graficznych, 
treści audio, muzycznych, treści multimedialnych, przez por-
tale telekomunikacyjne i portale internetowe, usługi przesy-
łania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypowie-
dzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w tele-
fonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefo-
nicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści 
multimedialnych, za pośrednictwem sieci telekomunikacji 
komórkowej, przesyłanie informacji tekstowej, głosowej i ob-
razkowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycz-
nych, przekazywanie danych przy pomocy terminali kompu-
terowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu 
za pomocą przekazu satelitarnego, udostępnianie połączeń 
z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służą-
cych do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą 
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórko-
wej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, 
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednic-
twem telekomunikacji oraz komputerów, 42 usługi tech-
niczne związane z prowadzeniem portali internetowych 
i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio 
w telefonie komórkowym, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie, ulepszanie, 
instalacja, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania 
m.in. oprogramowania do systemu samodzielnej obsługi 
abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiającemu 
abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami tele-
komunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta 
i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie 
usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń 
telefonicznych.

(210) 520999 (220) 2020 11 17
(731) HUMAN GRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piesotto

(531) 03.01.08, 03.01.28, 11.03.10, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 31 karma dla psów, przysmaki dla psów [jadal-
ne], preparaty spożywcze dla psów, karmy w puszce prze-
znaczone dla psów, artykuły spożywcze zawierające mięso 
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z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze w po-
staci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze za-
wierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze 
zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły jadalne 
do żucia dla psów, kości dla psów, pokarm dla zwierząt do-
mowych, preparaty spożywcze dla zwierząt.

(210) 521042 (220) 2020 11 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Ice Krem Labs
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do ciała, twarzy, skóry głowy do celów leczniczych, 
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci 
do celów leczniczych.

(210) 521066 (220) 2020 11 18
(731) WFS WALTER FILM STUDIO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WFS WALTER FILM STUDIO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy wideo, kinematogra-
ficzne filmy, nagrane filmy, filmy kinematograficzne, filmy 
rysunkowe animowane, filmy fotograficzne [naświetlone], 
naświetlone filmy światłoczułe, filmy światłoczułe [naświe-
tlone], pojemniki na filmy, filmy do pobrania, wstępnie na-
grane filmy, filmy [błony] naświetlone, filmy do przezroczy 
naświetlone, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, 
czułe filmy reprograficzne [naświetlone], nośniki fotogra-
ficzne [filmy, naświetlone], wstępnie nagrane filmy kinowe, 
nośniki fotoczułe [filmy, naświetlone], naświetlone filmy 
o podwyższonej czułości, filmy o zwiększonej czułości, na-
świetlone, filmy rysunkowe animowane do pobrania, ani-
mowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematogra-
ficznych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych pu-
blikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
35 reklamowanie filmów kinematograficznych, produkcja 
filmów reklamowych, reklama w zakresie filmów kinowych 
promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, usługi w za-
kresie zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-
-telewizyjnych, usługi w zakresie rezerwacji zatrudnienia 
dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi handlu deta-
licznego on-line obejmującego nagraną muzykę i nagrane 
filmy do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w za-
kresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, rekla-

ma, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama radiowa promocja [reklama] kon-
certów, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama i marke-
ting, reklama bezpośredniej odpowiedzi, promocja [rekla-
ma] podróży, reklama rekrutacji personelu, reklama w cza-
sopismach, promowanie [reklama] działalności gospodar-
czej, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama na bill-
boardach elektronicznych, reklama biznesowych stron in-
ternetowych, reklama i usługi reklamowe, gromadzenie in-
formacji związanych z reklamą, usługi badawcze związane 
z reklamą, kompilacja statystyk związanych z reklamą, 
udzielanie informacji związanych z reklamą, rozpowszech-
nianie danych związanych z reklamą, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama on-line poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, reklama w czasopismach, broszurach i ga-
zetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama on-line za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), usługi agencji modelek i modeli związane z re-
klamą, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, reklama towarów i usług sprzedawców on-
-line za pośrednictwem przewodnika on-line do, przeszuki-
wania, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych on-line dla osób trzecich poprzez, elektroniczne sieci 
komunikacyjne, reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów, ze spon-
sorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodo-
wymi wydarzeniami sportowymi, 41 prezentacja filmów, 
przedstawianie filmów, wypożyczanie filmów, montaż fil-
mów, produkowanie filmów, produkcja filmów, dystrybucja 
filmów, pokazy filmowe, studia filmowe, rozrywka filmowa, 
produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych, filmy ki-
nowe (produkcja -), pokazy filmów kinematograficznych, 
pokazy filmów kinowych, usługi produkcji filmów, produk-
cja filmów szkoleniowych, realizacja filmów animowanych, 
tworzenie filmów rysunkowych, produkcja filmów animo-
wanych, wypożyczanie projektorów filmów, wypożyczanie 
filmów wideo, pokazy filmów wideo, usługi wypożyczania 
filmów, wypożyczanie filmów kinowych, montaż filmów 
fotograficznych, planowanie pokazów filmów, montaż fil-
mów {kinematograficznych -), montaż filmów kinowych, 
produkcja filmów wideo, produkcja filmów długometrażo-
wych, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja 
filmów kinowych, realizacja filmów kinematograficznych, 
produkcja filmów, spektakli, dubbing do filmów, usługi po-
kazów filmowych, wynajmowanie studiów filmowych, 
usługi studiów filmowych, obsługa studia filmowego, pro-
dukcja studiów filmowych, wynajem projektorów filmo-
wych, wynajem kamer filmowych, prowadzenie festiwali 
filmowych, pisanie scenariuszy filmowych, reżyseria filmo-
wa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi bibliotek 
wypożyczających filmy, produkcja filmów dla telewizji, 
przygotowywanie napisów do filmów, usługi wypożycza-
nia filmów wideo, wypożyczanie nagranych wcześniej fil-
mów, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, produkcja piosenek do fil-
mów, opracowywanie formatów do filmów, realizacja fil-
mów w studiach, udostępnianie informacji dotyczących 
filmów, produkcja przedstawień i filmów, wypożyczanie 
DVD z filmami, udostępnianie wyposażenia studiów filmo-
wych, produkcja graficznych fragmentów filmowych, usłu-
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gi filmowania z powietrza, wypożyczanie urządzeń oświe-
tleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, 
prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, poka-
zy filmów kinematograficznych i kinowych, sporządzanie 
napisów [np. do filmów], produkcja filmów, innych niż rekla-
mowe, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, pro-
jekcja filmów do celów technicznych, wypożyczanie apara-
tów do projekcji filmów, wynajem sprzętu do projekcji fil-
mów, wypożyczanie aparatów projekcyjnych do filmów, 
wynajmowanie sprzętu do projekcji filmów, usługi studia 
nagrań do filmów, produkcja efektów specjalnych do fil-
mów, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, wypoży-
czanie filmów i nagrań dźwiękowych, produkcja filmów 
w celach rozrywkowych, produkcja filmów na taśmach wi-
deo, taśmy wideo (produkcja filmów na -), wypożyczanie 
taśm wideo i filmów, produkcja filmów w celach edukacyj-
nych, prezentacja filmów w celach instruktażowych, pro-
dukcja wcześniej nagranych filmów wideo, usługi rozryw-
kowe w postaci filmów, produkcja wcześniej nagranych fil-
mów kinowych, projekcja filmów do celów medycznych, 
produkcja filmów wideo i DVD, udostępnianie filmów 
nie do pobrania, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
wypożyczanie dekoracji filmowych i telewizyjnych, wypo-
życzanie projektorów i akcesoriów filmowych, produkcja 
filmów na temat piłki nożnej, świadczenie usług rozrywko-
wych poprzez filmy kinowe, usługi w zakresie produkcji fil-
mów kinematograficznych, produkcja cyklicznych serii 
przygodowych filmów animowanych, usługi w zakresie 
pokazów filmów kinematograficznych, usługi informacyjne 
dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, usługi 
w zakresie produkcji filmów wideo, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, produkcja imprez sportowych 
na potrzeby filmowe, produkcja animowanych fragmentów 
na taśmie filmowej, usługi parków rozrywki z motywami 
filmowymi, świadczenie usług rozrywkowych za pośred-
nictwem filmów wideo, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do realizacji filmów, wypożyczanie nagranych wcześniej 
filmów w postaci dysków, organizowanie ceremonii wrę-
czania nagród związanych z filmem, usługi w zakresie reali-
zacji rozrywkowych filmów animowanych, doradztwo 
w zakresie produkcji filmów i muzyki, usługi studiów w za-
kresie nagrywania filmów kinematograficznych, projektory 
filmowe i akcesoria do nich (wypożyczanie -), usługi stu-
diów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, wynajem 
i dzierżawa projektorów filmowych i akcesoriów, usługi 
związane z produkcją rozrywki w formie filmów, wypoży-
czanie nagranych wcześniej filmów w postaci taśm wideo, 
produkcja filmów na płytach DVD i CD-rom, organizowanie 
ceremonii wręczania nagród związanych z filmami wideo, 
wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego do użytku 
na planach filmowych, usługi w zakresie realizacji filmów 
animowanych i programów telewizyjnych, usługi w zakre-
sie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, 
udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za po-
mocą Internetu, usługi w zakresie animacji efektów specjal-
nych do filmów i wideo, usługi w zakresie obróbki popro-
dukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, 
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji zapew-
nianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyj-
nych, filmów, muzyki, nagrań wideo i gier wideo, dostarcza-
nie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub pro-
wadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie filmów 
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednic-
twem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], organizo-

wanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie 
konferencji związanych z reklamą, kursy szkoleniowe w za-
kresie planowania strategicznego związanego z reklamą, 
promocją, marketingiem i biznesem.

(210) 521103 (220) 2020 11 19
(731) CELLCO COMMUNICATIONS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kobylanka

(540) (znak słowny)
(540) DRAGO
(510), (511) 9 światłowody i akcesoria do światłowodów, 
uchwyty odciągowe do kabli światłowodowych, telekomu-
nikacyjnych i elektrycznych.

(210) 521166 (220) 2020 11 21
(731) KOMAROWSKI LESZEK, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sun bond

(531) 01.03.01, 01.03.18, 24.15.01, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, instalacje elektryczne, 11 insta-
lacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, elektryczne instalacje oświetle-
niowe, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne.

(210) 521229 (220) 2020 11 22
(731) MALININ YEVHEN, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) MODESTIC
(510), (511) 8 przyrządy, maszyny i urządzenia do wykony-
wania makijażu permanentnego, ich części składowe i akce-
soria do nich, mianowicie moduły igieł i uchwyty do chwy-
tania modułów igieł, rozpylacze i osłony, mikroigłowe urzą-
dzenia i przyrządy do celów kosmetycznych oraz ich czę-
ści, komponenty i akcesoria, mianowicie moduły igłowe 
i uchwyty do przytrzymywania modułów igłowych.

(210) 521247 (220) 2020 11 23
(731) GRZEGORCZYK JAKUB PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Saute Nails
(510), (511) 3 brokat do paznokci, baza podkładowa do pa-
znokci [kosmetyki], emulsje do wzmacniania paznokci, ema-
lie do paznokci, emalia do paznokci, klej do utwardzania 
paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, kleje 
do przymocowywania sztucznych paznokci, kleje do sztucz-
nych rzęs, włosów i paznokci, kosmetyki do paznokci, od-
żywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], podkłady 
do paznokci [kosmetyki], zmywacze do paznokci [kosmety-
ki], zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], krem do skó-
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rek wokół paznokci, kremy do paznokci, lakier do paznokci 
do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do pa-
znokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery 
do paznokci, podkłady do lakierów do paznokci, preparaty 
kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznok-
ciach, materiały na powłoki do paznokci u rąk, naklejane 
ozdoby do paznokci, odżywki do paznokci, odżywki do skó-
rek wokół paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, papier 
ścierny do paznokci, papier ścierny szmerglowy do paznokci, 
kosmetyki, kosmetyki do ozdabiania, 8 frez do stylizacji pa-
znokci, frezy do obrabiania paznokci, 21 pędzle do zdobień 
paznokci.

(210) 521272 (220) 2020 11 23
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAWA ZBOŻOWA Kujawianka

(531) 05.07.02, 11.03.04, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 cykoria i mieszanki zawierające cykorię 
do wykorzystania jako substytuty kawy, ekstrakty kawowe 
do użytku jako substytuty kawy, ekstrakty kawy słodowej, 
ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, 
ekstrakty z kawy, esencja kawowa, gotowa kawa i napoje 
na bazie kawy, gotowe napoje kawowe, jęczmień do użytku 
jako substytut kawy, kawa, kawa aromatyzowana, kawa bez-
kofeinowa, kawa mielona, kawa nienaturalna, kawa niepalo-
na, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, koncentraty kawy, 
mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii 
do stosowania jako substytuty kawy, mieszanki kawowe, 
mieszanki kawy i cykorii, mieszanki kawy i słodu, mieszanki 
kawy słodowej i kawy, mieszanki wyciągów z kawy słodo-
wej i kawy, mrożona kawa, napoje kawowe, napoje na bazie 
kawy, napoje na bazie substytutów kawy, napoje składają-
ce się głównie z kawy, napoje sporządzane z kawy, prażony 
jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, preparaty 
do sporządzania napojów na bazie kawy, preparaty roślin-
ne zastępujące kawę, preparaty z cykorii do stosowania jako 
substytuty kawy, substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, 
wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy.

(210) 521281 (220) 2020 11 23
(731) KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH 

J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) KASTELLSEPT
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia podłóg, płyny 
do mycia, środki do mycia rąk, preparaty do mycia rąk, pro-
dukty do mycia rąk, preparaty do mycia do użytku domowe-
go, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, opakowania uzu-
pełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia 
ciała, 5 antyseptyczne preparaty do mycia, antybakteryjne 
środki do mycia, antybakteryjny preparat do mycia rąk, od-
każający preparat do mycia rąk, środki przeciwdrobnoustro-
jowe do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, anty-
bakteryjne środki do mycia twarzy, przeciwdrobnoustrojowe 
płyny do mycia twarzy, antybakteryjne pieniące się środki 
do mycia, preparaty do dezynfekcji powietrza, preparaty 
do dezynfekcji rąk, 7 zamiatarki drogowe, zamiatarki ulic, za-
miatarki elektryczne, zamiatarki bezprzewodowe, zamiatar-
ki drogowe [maszyny], zamiatarki ulic [maszyny], zamiatarki 
drogowe [samojezdne], zamiatarki do trawników [maszyny], 
elektryczne zamiatarki do dywanów, zamiatarki elektryczne 
(części maszyn), zamiatarki [maszyny] do basenów, maszyny 
do mycia podłóg, maszyny do czyszczenia podłóg, maszyny 
do szorowania podłóg, przemysłowe maszyny do czyszcze-
nia podłóg, roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], 
automatyczne urządzenia do szorowania podłóg, roboty 
do czyszczenia podłóg [odkurzania], przemysłowe maszyny 
do czyszczenia [polerowania] podłóg, przemysłowe maszy-
ny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], szczotki elektrycz-
ne, szczotki [części maszyn], szczotki obrotowe [maszyny], 
szczotki do odkurzaczy, maszyny do czyszczenia i mycia 
powierzchni zewnętrznych, 11 urządzenia do mycia rąk, 
umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sa-
nitarnych, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dezyn-
fekcji wody, urządzenia do dezynfekcji pisuarów, urządzenia 
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezyn-
fekcji naczyń do celów przemysłowych.

(210) 521282 (220) 2020 11 23
(731) KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH 

J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASTELLSEPT

(531) 24.01.03, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia podłóg, płyny 
do mycia, środki do mycia rąk, preparaty do mycia rąk, pro-
dukty do mycia rąk, preparaty do mycia do użytku domowe-
go, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, opakowania uzu-
pełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia 
ciała, 5 antyseptyczne preparaty do mycia, antybakteryjne 
środki do mycia, antybakteryjny preparat do mycia rąk, od-
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każający preparat do mycia rąk, środki przeciwdrobnoustro-
jowe do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, anty-
bakteryjne środki do mycia twarzy, przeciwdrobnoustrojowe 
płyny do mycia twarzy, antybakteryjne pieniące się środki 
do mycia, preparaty do dezynfekcji powietrza, preparaty 
do dezynfekcji rąk, 7 zamiatarki drogowe, zamiatarki ulic, za-
miatarki elektryczne, zamiatarki bezprzewodowe, zamiatar-
ki drogowe [maszyny], zamiatarki ulic [maszyny], zamiatarki 
drogowe [samojezdne], zamiatarki do trawników [maszyny], 
elektryczne zamiatarki do dywanów, zamiatarki elektryczne 
(części maszyn), zamiatarki [maszyny] do basenów, maszyny 
do mycia podłóg, maszyny do czyszczenia podłóg, maszyny 
do szorowania podłóg, przemysłowe maszyny do czyszcze-
nia podłóg, roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], 
automatyczne urządzenia do szorowania podłóg, roboty 
do czyszczenia podłóg [odkurzania], przemysłowe maszyny 
do czyszczenia [polerowania] podłóg, przemysłowe maszy-
ny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], szczotki elektrycz-
ne, szczotki [części maszyn], szczotki obrotowe [maszyny], 
szczotki do odkurzaczy, maszyny do czyszczenia i mycia 
powierzchni zewnętrznych, 11 urządzenia do mycia rąk, 
umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sa-
nitarnych, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dezyn-
fekcji wody, urządzenia do dezynfekcji pisuarów, urządzenia 
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezyn-
fekcji naczyń do celów przemysłowych.

(210) 521283 (220) 2020 11 23
(731) KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH 

J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.01.03, 24.01.16, 24.13.24, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia podłóg, płyny 
do mycia, środki do mycia rąk, preparaty do mycia rąk, pro-
dukty do mycia rąk, preparaty do mycia do użytku domowe-
go, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, opakowania uzu-
pełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia 
ciała, 5 antyseptyczne preparaty do mycia, antybakteryjne 
środki do mycia, antybakteryjny preparat do mycia rąk, od-
każający preparat do mycia rąk, środki przeciwdrobnoustro-
jowe do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, anty-
bakteryjne środki do mycia twarzy, przeciwdrobnoustrojowe 
płyny do mycia twarzy, antybakteryjne pieniące się środki 
do mycia, preparaty do dezynfekcji powietrza, preparaty 
do dezynfekcji rąk, 7 zamiatarki drogowe, zamiatarki ulic, za-
miatarki elektryczne, zamiatarki bezprzewodowe, zamiatar-
ki drogowe [maszyny], zamiatarki ulic [maszyny], zamiatarki 
drogowe [samojezdne], zamiatarki do trawników [maszyny], 
elektryczne zamiatarki do dywanów, zamiatarki elektryczne 
(części maszyn), zamiatarki [maszyny] do basenów, maszyny 
do mycia podłóg, maszyny do czyszczenia podłóg, maszyny 
do szorowania podłóg, przemysłowe maszyny do czyszcze-
nia podłóg, roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], 

automatyczne urządzenia do szorowania podłóg, roboty 
do czyszczenia podłóg [odkurzania], przemysłowe maszyny 
do czyszczenia [polerowania] podłóg, przemysłowe maszy-
ny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], szczotki elektrycz-
ne, szczotki [części maszyn], szczotki obrotowe [maszyny], 
szczotki do odkurzaczy, maszyny do czyszczenia i mycia 
powierzchni zewnętrznych, 11 urządzenia do mycia rąk, 
umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sa-
nitarnych, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dezyn-
fekcji wody, urządzenia do dezynfekcji pisuarów, urządzenia 
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezyn-
fekcji naczyń do celów przemysłowych.

(210) 521361 (220) 2020 11 25
(731) WRÓBLEWSKI MAREK FIRMA PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWA MAREK, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAREK Rok założenia 1979

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, latające krążki (zabawki), palety do rzu-
cania, piłki do gier, pojazdy [zabawki], zabawki pluszowe 
i z tworzyw sztucznych, zabawki ruchome, zabawki muzycz-
ne, zabawki dydaktyczne (układanki), zabawki budowlane, 
zabawki w kształcie pojazdów, 35 sprzedaż na rzecz osób 
trzecich zabawek oraz akcesoriów meblowych takich jak 
zaślepki do rur i profili, stopki, śruby regulacyjne, regulatory 
wysokości do mebli biurowych i podkładek w sklepach de-
talicznych, w tym wielkopowierzchniowych oraz za pośred-
nictwem sieci Internet, 39 usługi w zakresie składowania to-
warów i transportu towarowego (przewóz ładunków), usługi 
w zakresie pośrednictwa w transporcie, 40 usługi w zakresie 
obróbki metali, usługi w zakresie przetwórstwa i obróbki 
tworzyw sztucznych, usługi doradcze w zakresie obróbki 
i przetwórstwa metali oraz tworzyw sztucznych.

(210) 521398 (220) 2020 11 26
(731) WIŚNIEWSKI DAMIAN, Góra Kalwaria
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płomyczuchy
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(531) 13.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 4 świece i knoty do oświetlania, świece zapa-
chowe, lampki oliwne, lampki nocne (świeczniki), pachnący 
wosk, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, arty-
kułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, świec 
oraz wosku pachnącego, sprzedaż za pośrednictwem Inter-
netu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii 
gospodarczej, świec oraz wosku pachnącego, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie 
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz da-
nych, sortowanie danych w bazach danych, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, aukcje i przetargi publicz-
ne (organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie 
nośników reklamowych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, reklama telewizyjna, kreowanie wi-
zerunku, wystawy handlowe, zarządzanie w zakresie udziela-
nia licencji na towary i usługi.

(210) 521406 (220) 2020 11 25
(731) CELLCO COMMUNICATIONS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kobylanka

(540) (znak słowny)
(540) B4
(510), (511) 9 światłowody i akcesoria do światłowodów, 
uchwyty odciągowe do kabli światłowodowych, telekomu-
nikacyjnych i elektrycznych, 37 budowa światłowodowych 
sieci telekomunikacyjnych, 38 usługi w zakresie połączeń 
i tras dla telekomunikacji.

(210) 521415 (220) 2020 11 25
(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) DEOPIRAM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki psychotropo-
we, leki przeciwdepresyjne.

(210) 521419 (220) 2020 11 26
(731) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź 
(540) (znak słowny)
(540) nekma
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, edukacja i szko-
lenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, 
informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy 
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie 
loterii, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szko-
leniowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], szko-
lenia biznesowe, szkolenia dotyczące elektroniki, szkolenia 
komputerowe, szkolenia pracowników w zakresie użytko-
wania sprzętu elektronicznego, szkolenia w dziedzinie opro-
gramowania, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwa-
rzania danych, szkolenia w zakresie obsługi systemów opro-
gramowania, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, 
szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, tłuma-

czenia, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi szkoleniowe zapewniane przy po-
mocy symulatorów, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
wypożyczanie symulatorów szkoleniowych.

(210) 521420 (220) 2020 11 26
(731) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź 
(540) (znak słowny)
(540) internec
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, edukacja i szko-
lenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, 
informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy 
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie 
loterii, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szko-
leniowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], szko-
lenia biznesowe, szkolenia dotyczące elektroniki, szkolenia 
komputerowe, szkolenia pracowników w zakresie użytko-
wania sprzętu elektronicznego, szkolenia w dziedzinie opro-
gramowania, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwa-
rzania danych, szkolenia w zakresie obsługi systemów opro-
gramowania, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, 
szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, tłuma-
czenia, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi szkoleniowe zapewniane przy po-
mocy symulatorów, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
wypożyczanie symulatorów szkoleniowych.

(210) 521421 (220) 2020 11 26
(731) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź 
(540) (znak słowny)
(540) dahua
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, edukacja i szko-
lenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, 
informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy 
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie 
loterii, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szko-
leniowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], szko-
lenia biznesowe, szkolenia dotyczące elektroniki, szkolenia 
komputerowe, szkolenia pracowników w zakresie użytko-
wania sprzętu elektronicznego, szkolenia w dziedzinie opro-
gramowania, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwa-
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rzania danych, szkolenia w zakresie obsługi systemów opro-
gramowania, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, 
szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, tłuma-
czenia, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi szkoleniowe zapewniane przy po-
mocy symulatorów, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
wypożyczanie symulatorów szkoleniowych.

(210) 521422 (220) 2020 11 26
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) IMPERIO
(510), (511) 19 mozaikowe kształtki brukarskie z betonu szla-
chetnego i z kamienia szlachetnego, palisady betonowe, kra-
wężniki i obrzeża betonowe, kostka brukarska, kształtki odwod-
nieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej, wszystkie wymie-
nione artykuły jako barwione i w kolorze naturalnego betonu, 
płyty betonowe, płyty o strukturze kamienia, płyty kamienne 
i z kamienia sztucznego, płyty o strukturze kamienia w techno-
logii wet-cast, płyty chodnikowe, korytka ściekowe betonowe, 
elementy betonowe murów oporowych, terakota, granit i wy-
roby z granitu, kamień, niemetalowe materiały nawierzchniowe.

(210) 521423 (220) 2020 11 26
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LAGO
(510), (511) 19 mozaikowe kształtki brukarskie z betonu szla-
chetnego i z kamienia szlachetnego, palisady betonowe, kra-
wężniki i obrzeża betonowe, kostka brukarska, kształtki odwod-
nieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej, wszystkie wymie-
nione artykuły jako barwione i w kolorze naturalnego betonu, 
płyty betonowe, płyty o strukturze kamienia, płyty kamienne 
i z kamienia sztucznego, płyty o strukturze kamienia w techno-
logii wet-cast, płyty chodnikowe, korytka ściekowe betonowe, 
elementy betonowe murów oporowych, terakota, granit i wy-
roby z granitu, kamień, niemetalowe materiały nawierzchniowe.

(210) 521444 (220) 2020 11 27
(731) PIETROW MICHAŁ EKO-M, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-M EKOGROSZEK WORKOWANY ZEUS WĘGIEL 

ODKAMIENIONY NAJWYŻSZA JAKOŚĆ NA RYNKU 
POLSKA DYSTRYBUCJA

(531) 19.03.05, 02.01.22, 01.15.03, 26.01.14, 26.04.01, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 1 węgiel, kostny węgiel, węgiel kostny, węgiel 
granulowany, 4 drzewny (węgiel -) [paliwo], gruby węgiel 
drzewny, węgiel, węgiel do fajek wodnych, węgiel drzewny 
do grillowania, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla kon-
sumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 40 wytwa-
rzanie energii, usługi wytwarzania energii.

(210) 521466 (220) 2020 11 27
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FITOLACTUM
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej, ko-
smetyki na bazie mikroorganizmów, mleczka i żele kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, 
mydła, chusteczki nasączane, pudry, szampony, maseczki 
kosmetyczne, 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, guma do żucia do celów me-
dycznych, herbata lecznicza, plastry do celów leczniczych, 
suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury 
mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mi-
kroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze, leki 
wspierające, gałki dopochwowe, leki do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne do ce-
lów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie, 
tampony menstruacyjne i podpaski, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego.

(210) 521487 (220) 2020 11 28
(731) SK LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Suplando
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, suplementy diety dla 
ludzi, preparaty dietetyczne i odżywcze, probiotyki (suple-
menty), białkowe suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, witaminowe suplementy diety, odżywcze suplemen-
ty diety, przeciwutleniające suplementy, 30 mąka i produk-
ty zbożowe, niskokaloryczne produkty zbożowe, wyroby 
cukiernicze i słodycze, niskokaloryczne i/lub wysokopro-
teinowe wyroby piekarnicze, cukiernicze i słodycze, cze-
kolada, niskokaloryczne i/lub wysokoproteinowe produkty 
czekoladowe, słodziki naturalne, 32 napoje bezalkoholowe, 
wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, warzywne 
oraz soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, syro-
py i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
niskokaloryczne koncentraty i preparaty do sporządzania 
napojów. niskokaloryczne i/lub wysokoproteinowe prepa-
raty w proszku do sporządzania napojów, napoje energe-
tyczne, napoje izotoniczne, napoje proteinowe, 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna, w tym on-line, produktów spo-
żywczych.

(210) 521491 (220) 2020 11 28
(731) MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pustków

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) vasti

(531) 27.05.01, 05.03.11, 29.01.13
(510), (511) 11 pompy ciepła ogrzewania domów, wody 
użytkowej, kotły grzewcze elektryczne, zasobniki ciepła, 
zasobniki wody, wymienniki ciepła, podgrzewacze wody, 
instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne  
[klimatyzacyjne], instalacje filtracji powietrza, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, 37 montaż i instalacja pieców, pomp 
ciepła, naprawa i konserwacja pieców, pomp ciepła: udziela-
nie informacji związanych z naprawą i konserwacją pieców, 
pomp ciepła, 42 projektowanie pieców, kotłów, pomp ciepła 
lub ich elementów, instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, 
filtracji powietrza.

(210) 521516 (220) 2020 11 27
(731) ULTRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tunelopex TUNELE FOLIOWE

(531) 26.01.15, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 plastikowe szkielety ramowe do namiotów 
i tuneli foliowych przeznaczonych dla rolnictwa i ogrodnic-
twa, plastikowe złączki do namiotów i tuneli foliowych prze-
znaczonych dla rolnictwa i ogrodnictwa, 22 namioty i tunele 
foliowe przeznaczone dla rolnictwa i ogrodnictwa, 35 usługi 
sprzedaży tuneli i namiotów foliowych przeznaczonych dla 
rolnictwa i ogrodnictwa oraz plastikowych złączek i szkiele-
tów do namiotów i tuneli foliowych.

(210) 521540 (220) 2020 12 01
(731) RABIEGA ARNOLD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PV POLAND

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicz-
nych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicz-
nych, budowanie nieruchomości, wznoszenie budynków 

i innych konstrukcji, budownictwo, budowa nieruchomości 
[budownictwo], budowa części budynków, budowa infra-
struktury elektroenergetycznej, budownictwo wodno-lądo-
we, budowa budynków na zamówienie, usługi budowlane 
i konstrukcyjne, usługi budownictwa wodno-lądowego, 
instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń 
zamrażalniczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klima-
tyzacyjnych, usługi hydrauliczne, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych.

(210) 521541 (220) 2020 12 01
(731) RABIEGA ARNOLD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AR PV POLAND
(510), (511) 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicz-
nych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicz-
nych, budowanie nieruchomości, wznoszenie budynków 
i innych konstrukcji, budownictwo, budowa nieruchomości 
[budownictwo], budowa części budynków, budowa infra-
struktury elektroenergetycznej, budownictwo wodno-lądo-
we, budowa budynków na zamówienie, usługi budowlane 
i konstrukcyjne, usługi budownictwa wodno-lądowego, 
instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń 
zamrażalniczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klima-
tyzacyjnych, usługi hydrauliczne, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych.

(210) 521552 (220) 2020 12 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 

BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(540) (znak słowny)
(540) NEMATADO
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty do zwal-
czania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne.

(210) 521554 (220) 2020 12 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 

BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(540) (znak słowny)
(540) GEUMANOSTOP
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty do zwal-
czania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne.

(210) 521556 (220) 2020 12 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 

BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(540) (znak słowny)
(540) BIOGEN OTIORSTOP
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty do zwal-
czania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne.
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(210) 521558 (220) 2020 12 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 

BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(540) (znak słowny)
(540) ERUCA
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty do zwal-
czania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne.

(210) 521560 (220) 2020 12 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 

BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(540) (znak słowny)
(540) BIOGEN FUNGI-LIMIT
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty do zwal-
czania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne.

(210) 521562 (220) 2020 12 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 

BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(540) (znak słowny)
(540) BIOGEN OPUCHLAK-LIMIT
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty do zwal-
czania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne.

(210) 521564 (220) 2020 12 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 

BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(540) (znak słowny)
(540) BIOGEN OSTRINIASTOP
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty do zwal-
czania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne.

(210) 521577 (220) 2020 11 30
(731) OSTKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magazyn FIRMA.PL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania w posta-
ci magazynów, publikacje elektroniczne, 35 udostępnianie 
informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, porady i infor-
macje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, 41 pu-
blikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikacja 
czasopism, multimedialne wydania magazynów, publikowa-
nie magazynów konsumenckich, udostępnianie publikacji 

on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobie-
ralnych), usługi informacyjne w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, finansów.

(210) 521643 (220) 2020 12 02
(731) STARTPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) StartPRO

(531) 18.05.10, 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 42 platforma jako usługa [PaaS], platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, tworzenie platform internetowych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa 
informatycznego, badania naukowe, prace badawczo-roz-
wojowe dla osób trzecich.

(210) 521659 (220) 2020 12 03
(731) JAWORSKI WOJCIECH SKLEP RYBNY, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) ORKA
(510), (511) 29 ryby świeże, surowe, owoce morza, konserwy 
rybne, przetwory rybne, paprykarz, pasty do kanapek na ba-
zie ryb i jajek, ryby w marynacie, w occie, w oleju, wyroby 
rybne wędzone, sałatki rybne, ryby przetworzone, ryby so-
lone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby mrożone, ryby mary-
nowane, ryby konserwowane.

(210) 521663 (220) 2020 12 02
(731) SITEK WALDEMAR, ZAWISTOWSKI KRZYSZTOF 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 
BARWA SAM SPÓŁKA CYWILNA, Owczarnia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETO-therm

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 1 dodatki uszlachetniające i wiążące do betonu.

(210) 521693 (220) 2020 12 03
(731) TSEN-TATULA EDYTA SPHERICONCEPT, Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Go Rehab

(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
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(210) 521694 (220) 2020 12 03
(731) WÓJTOWICZ ANITA, Szczecin 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻOWA WIEŻA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 drukowane karty informacyjne, książki edu-
kacyjne, książki dla dzieci, książki z zadaniami dla dzieci, książ-
ki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki z grafiką, afi-
sze, plakaty, drukowane opowieści przedstawione w formie 
ilustrowanej, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane 
materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, kar-
ty drukowane, naklejki, karty do kolekcjonowania, zakładki 
do książek, zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, 
zakładki papierowe do książek, zakładki, zakładki do stron, 
20 skrzynki na zabawki, figurki wykonane z tworzyw 
sztucznych, figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], 
skrzynki i pudełka na zabawki, pudełka na zabawki [meble],  
28 zabawki edukacyjne, zabawki dla dzieci, zabawki wyko-
nane z drewna, układanki [puzzle], zabawki w postaci puzzli, 
zabawki w kształcie zwierząt, zabawki sprzedawane w for-
mie zestawów, zabawki przystosowane do celów edukacyj-
nych, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry memory [gry 
pamięciowe], gry quizowe, gry planszowe, karty do gry, karty 
do gry i gry w karty, gry karciane.

(210) 521695 (220) 2020 12 03
(731) WÓJTOWICZ ANITA, Szczecin 
(540) (znak słowny)
(540) Różowa Wieża
(510), (511) 16 drukowane karty informacyjne, książki edu-
kacyjne, książki dla dzieci, książki z zadaniami dla dzieci, książ-
ki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki z grafiką, afi-
sze, plakaty, drukowane opowieści przedstawione w formie 
ilustrowanej, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane 
materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, kar-
ty drukowane, naklejki, karty do kolekcjonowania, zakładki 
do książek, zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, 
zakładki papierowe do książek, zakładki, zakładki do stron, 
20 skrzynki na zabawki, figurki wykonane z tworzyw 
sztucznych, figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], 
skrzynki i pudełka na zabawki, pudełka na zabawki [meble],  
28 zabawki edukacyjne, zabawki dla dzieci, zabawki wyko-
nane z drewna, układanki [puzzle], zabawki w postaci puzzli, 
zabawki w kształcie zwierząt, zabawki sprzedawane w for-
mie zestawów, zabawki przystosowane do celów edukacyj-
nych, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry memory [gry 
pamięciowe], gry quizowe, gry planszowe, karty do gry, karty 
do gry i gry w karty, gry (karty do -), gry karciane.

(210) 521720 (220) 2020 12 03
(731) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,  

M. FREDRYCH, Toruń

(540) (znak słowny)
(540) ZAPALNICZKA
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilota-
mi zdalnego sterowania.

(210) 521723 (220) 2020 12 04
(731) WOLAK KAZIMIERZ INTER-BIS, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER-BIS

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, piły tarczowe, 
piły tarczowe stacjonarne [maszyny], piły tarczowe [stoso-
wane w przemyśle obróbki drewna], piły taśmowe, piły ta-
śmowe do drewna, 19 materiały budowlane i konstrukcyjne 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, niemeta-
lowe materiały fundamentowe do użytku w budownictwie, 
materiały niemetalowe do celów konstrukcyjnych, materiały 
niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
szalunki niemetalowe do betonu.

(210) 521725 (220) 2020 12 04
(731) WOLAK KAZIMIERZ INTER-BIS, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER-BIS GROUP

(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, piły tarczowe, 
piły tarczowe stacjonarne [maszyny], piły tarczowe [stoso-
wane w przemyśle obróbki drewna], piły taśmowe, piły ta-
śmowe do drewna, 19 materiały budowlane z materiałów 
z tworzyw sztucznych, materiały budowlane i konstrukcyjne 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, niemeta-
lowe materiały fundamentowe do użytku w budownictwie, 
materiały niemetalowe do celów konstrukcyjnych, materiały 
niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
szalunki niemetalowe do betonu.

(210) 521726 (220) 2020 12 03
(731) DĄBEK MAŁGORZATA P.P.U.H. DĄBEK-MEBLE, Opatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dąbek MEBLE

(531) 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble tapicerowane, meble do-
mowe, meble kuchenne, meble sypialne, meble biurowe, 
35 sprzedaż: mebli, mebli tapicerowanych, mebli domowe, 
mebli kuchennych, mebli sypialnych, mebli biurowych.



Nr  ZT5/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 39

(210) 521747 (220) 2020 12 04
(731) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco SOFT

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty toaletowe, pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, 44 higiena i pielęgnacja 
urody.

(210) 521748 (220) 2020 12 04
(731) LISIECKI PAWEŁ, Plewiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITE FOX SERVICES

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie pokryć podłogowych, czysz-
czenie aut, czyszczenie higieniczne [pojazdy], czyszczenie 
i mycie samochodów, czyszczenie pojazdów, czyszczenie 
samochodów, kompleksowe czyszczenie pojazdów, kom-
pleksowe czyszczenie samochodów, wypożyczanie maszyn 
i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, udzielanie in-
formacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia 
samochodów, wynajem maszyn do czyszczenia dywaników 
i chodników, wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapice-
rowanych, wynajem sprzętu do czyszczenia, wynajem sprzę-
tu do konserwacji pojazdów, wynajem urządzeń do czysz-
czenia, udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat 
czyszczenia, udzielanie informacji związanych z usługami 
pralniczymi.

(210) 521749 (220) 2020 12 04
(731) LISIECKI PAWEŁ, Plewiska
(540) (znak słowny)
(540) WHITE FOX SERVICES
(510), (511) 37 czyszczenie pokryć podłogowych, czysz-
czenie aut, czyszczenie higieniczne [pojazdy], czyszczenie 
i mycie samochodów, czyszczenie pojazdów, czyszczenie 
samochodów, kompleksowe czyszczenie pojazdów, kom-
pleksowe czyszczenie samochodów, wypożyczanie maszyn 
i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, udzielanie in-
formacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia 
samochodów, wynajem maszyn do czyszczenia dywaników 

i chodników, wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapice-
rowanych, wynajem sprzętu do czyszczenia, wynajem sprzę-
tu do konserwacji pojazdów, wynajem urządzeń do czysz-
czenia, udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat 
czyszczenia, udzielanie informacji związanych z usługami 
pralniczymi.

(210) 521756 (220) 2020 12 04
(731) BROWAR TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tarnobrzeg

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR TARNOBRZEG

(531) 19.01.06, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 etykiety nie z materiału tekstylnego, pod-
stawki pod kufle do piwa, serwety, serwetki na stół papie-
rowe, wyroby z kartonu stanowiące opakowania nastę-
pujących produktów: butelki szklane, kapsle szklane, kufle 
do piwa, otwieracze do butelek, podkładki na stół pod 
naczynia nie z papieru i nie z tkanin, szklanki do napojów, 
32 piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty 
słodowe, produkty piwowarskie: brzeczka piwna, brzeczka 
słodowa, piwo słodowe, wody mineralne gazowane i nie-
gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki 
owocowe, wody stołowe, woda sodowa, 35 usługi sprze-
daży i promocji piwa oraz napojów, agencje informacji 
handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-
ności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych 
stosowana jako rozpowszechnianie: druków, prospektów, 
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały rekla-
mowe na samochodach, organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publiko-
wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: 
ulotek, prospektów, druków, rozlepianie plakatów reklamo-
wych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie 
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów 
dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia 
sprzedaży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych 
z piwowarstwem: torby z papieru, papier do pakowania re-
klamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kal-
komanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe, afisze, 
plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, kalenda-
rze, podstawki do piwa, papier listowy, reprodukcje reklamo-
we, broszury, opakowania do butelek z kartonu, fotografie 
reklamowe, wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty 
do książek reklamowe, papierowe taśmy przylepne reklamo-
we, szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłonecz-
ne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombine-
zony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie sportowe, 
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badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych i reklamowych, reklamy: pra-
sowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi 
w zakresie organizowania imprez: artystycznych, informacyj-
nych, kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, 
rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, 
konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem 
wszystkich metod dźwiękowych, słownych, technik audiowi-
zualnych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, organizowanie i obsługa kongresów, konferencji, sympo-
zjów, zjazdów.

(210) 521757 (220) 2020 12 04
(731) CHOŁODY IWONA IVEX, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LETNISKO RESTAURACJA

(531) 10.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, planowanie przyjęć [rozrywka], usługi pokazów filmo-
wych, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, wy-
stawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie 
spotkań w dziedzinie rozrywki i edukacji, 43 usługi restaura-
cyjne, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.

(210) 521759 (220) 2020 12 04
(731) CHOŁODY IWONA IVEX, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LETNISKO RESTAURACJA

(531) 27.05.01, 05.01.03, 05.01.05, 10.03.04, 26.11.02, 26.11.05, 
29.01.12

(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, planowanie przyjęć [rozrywka], usługi pokazów filmo-
wych, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, wy-
stawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie 
spotkań w dziedzinie rozrywki i edukacji, 43 usługi restaura-
cyjne, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.

(210) 521765 (220) 2020 12 04
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krasnystaw SER HALUNI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16, 26.01.18, 01.15.24
(510), (511) 29 sery.

(210) 521769 (220) 2020 12 05
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MABION
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, udzielanie porad kon-
sumenckich dotyczących produktów, usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych 
towarów, usługi w zakresie zamówień on-line, elektronicz-
ne publikowanie druków w celach reklamowych, kampanie 
marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing 
internetowy, promocja sprzedaży, promowanie sprzedaży 
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im-
prez promocyjnych, promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, publikacja reklam, publikacja treści 
reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych 
w postaci elektronicznej, publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama bane-
rowa, reklama i marketing, reklama na billboardach elektro-
nicznych, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama radiowa, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej i profe-
sjonalnej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, prezentacje towarów i usług, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, udzielanie informacji 
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, usłu-
gi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi reklamowe 
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sklepów de-
talicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w zakre-
sie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, usługi importowo-eksportowe, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż deta-
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liczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, informacja lub badania 
w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, kompilacja 
danych statystycznych do zastosowania w badaniach nauko-
wych, raporty i badania rynkowe, rynkowe badania opinii 
publicznej, skomputeryzowane badania rynkowe, 42 usługi 
naukowe i badania w tym zakresie, usługi w zakresie analizy 
chemicznej do wykorzystania w badaniach materiałów, usługi 
technologiczne i dotyczące ich badania, udzielanie informa-
cji i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym 
i weterynaryjnym, przygotowywanie raportów związanych 
z badaniami chemicznymi, konsultacje i badania bakterio-
logiczne, informacje związane z badaniami naukowymi 
z dziedziny biochemii i biotechnologii, doradztwo związane 
z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, doradztwo 
związane z badaniami w dziedzinie farmakogenetyki, doradz-
two związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowy-
waniem produktów farmaceutycznych, chemiczne badania 
analityczne, badania mikrobiologiczne, badania na temat 
środków farmaceutycznych, badania nad oprogramowaniem 
komputerowym, badania nad produktami farmaceutycznymi, 
badania naukowe, badania naukowe do celów medycznych, 
badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania naukowe 
dotyczące chemii, badania naukowe i przemysłowe, badania 
naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, badania nauko-
we w dziedzinie farmacji, badania w dziedzinie bakteriologii, 
badania w dziedzinie farmakogenetyki, badania w dziedzinie 
kosmetologii, badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób 
trzecich, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w zakre-
sie medycyny, badania w zakresie nowych produktów, ana-
liza i badania biochemiczne, badania biologiczne, badania 
kliniczne i badania medyczne, badania biotechnologiczne, 
badania chemiczne, badania dotyczące leków, badania i ana-
lizy naukowe, badania i opracowywanie szczepionek i leków, 
badania i rozwój biochemiczny, badania i rozwój w dziedzinie 
przemysłu farmaceutycznego, badania kliniczne, badania la-
boratoryjne, badania laboratoryjne dotyczące wytwarzania 
przeciwciał monoklonalnych, badania laboratoryjne w dzie-
dzinie kosmetyki, badania dotyczące biotechnologii, badania 
i rozwój w dziedzinie biotechnologii, doradztwo w zakresie 
biotechnologii, opracowywanie sond pomiarowych do za-
stosowań biotechnologicznych, prace badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, przepro-
wadzanie testów biotechnologicznych, sporządzanie rapor-
tów z dziedziny biotechnologii, usługi projektowe związane 
z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologiczne-
go, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 
usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, 44 bada-
nia w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania w celu oceny 
zagrożenia dla zdrowia, badania medyczne w celach diagno-
stycznych lub leczenia, badania medyczne, badania genetycz-
ne do celów medycznych, analizy medyczne do diagnostyki 
i leczenia ludzi, doradztwo medyczne w zakresie dermatolo-
gii, kliniki medyczne, konsultacje medyczne, medyczne bada-
nia osób, pomoc medyczna, opieka medyczna i zdrowotna, 
poradnictwo medyczne, prowadzenie placówek medycz-
nych, przeprowadzanie badań medycznych, świadczenie 
usług medycznych, udzielanie informacji dotyczących medy-
cyny, udzielanie informacji medycznej, udzielanie wiadomości 
i informacji w dziedzinie medycyny, usługi analiz medycznych 
związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium 
medyczne, usługi analiz medycznych związane z leczeniem 
pacjentów, usługi analiz medycznych związanych z leczeniem 
osób, usługi badań medycznych związane z diagnozowa-
niem i leczeniem chorób, usługi analiz medycznych do celów 
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria 
medyczne, usługi doradcze dotyczące problemów medycz-

nych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów 
medycznych, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], usługi doradcze związane z usługami medyczny-
mi, usługi klinik medycznych, usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi laborato-
riów medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych 
od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych w zakresie 
analizy próbek pobranych od pacjentów, usługi diagnostyki 
medycznej [testy i analizy], kompilacja raportów medycznych, 
informacja medyczna.

(210) 521771 (220) 2020 12 05
(731) JAWORSKI WOJCIECH SKLEP RYBNY, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORKA TEAM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 29 ryby świeże, surowe, owoce morza, konser-
wy rybne, przetwory rybne, paprykarz, pasty do kanapek 
na bazie ryb i jajek, ryby w marynacie, w occie, w oleju, wy-
roby rybne wędzone, sałatki rybne, ryby przetworzone, ryby 
solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby mrożone, ryby 
marynowane, ryby konserwowane, 35 sprzedaż w sklepie 
stacjonarnym i w Internecie takich towarów jak: ryby świe-
że, surowe, owoce morza, konserwy rybne, przetwory rybne, 
paprykarz, pasty do kanapek na bazie ryb i jajek, ryby w ma-
rynacie, w occie, w oleju, wyroby rybne wędzone, sałatki 
rybne, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby 
wędzone, ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwo-
wane, 43 usługi barów, pubów, restauracji.

(210) 521774 (220) 2020 12 05
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW POLĘDWICZKA z Liściem BOGACTWO 

SMAKU I AROMATU KOLEKCJA WĘDLIN 
Z SOKOŁOWA
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 08.05.01, 08.05.04, 08.05.25, 
05.01.05, 05.01.16, 05.03.11

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 521775 (220) 2020 12 05
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Dziś Pieczemy PROSTY OBIAD SZYBKIE, 

PROSTE DANIE POLĘDWICZKA WIEPRZOWA DO 
ZAPIECZENIA GOTOWA W NIECAŁE 60 min

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.01.05, 05.01.16, 08.05.01, 08.05.04
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 521781 (220) 2020 12 06
(731) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) HAPÉ
(510), (511) 34 machorka, tabaka, tabaka bez tytoniu, tabaka 
z tytoniem, tytoń, tytoń w liściach, tytoń surowy, tytoń i sub-
stytuty tytoniu, tytoń do żucia, wyroby tytoniowe, tytoń aro-
matyzowany, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
substytuty tytoniu, aerozole do inhalowania i substancje no-
śne do nich, do zastosowania w fajkach wodnych.

(210) 521785 (220) 2020 12 07
(731) VENTEAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VENTEAMER

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 26.03.04
(510), (511) 42 doradztwo komputerowe, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa 
informatycznego, platforma jako usługa [PaaS], platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, tworzenie platform internetowych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania kom-
puterowego.

(210) 521787 (220) 2020 12 07
(731) Otani Tire Co., Ltd., Klongmai, Sampran, 

Nakhonpathom, TH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTANI

(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 12 opony do pojazdów.

(210) 521816 (220) 2020 12 07
(731) KWAPIŃSKI ANDRZEJ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) OSIEM GWIAZDEK
(510), (511) 12 samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci, siedzenia do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do po-
jazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, 
kosze przystosowane do rowerów, wózki dziecięce, wózki 
dziecięce spacerowe (budki do -), pokrycia wózków dzie-
cięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, foteliki 
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, fote-
liki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do użycia w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do samochodów osobowych, foteliki bezpieczeń-
stwa do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt 
do użytku w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzie-
ci [do pojazdów], foteliki bezpieczeństwa przystosowane 
do użytku przez dzieci w pojazdach, foteliki dla dzieci do po-
jazdów, foteliki dla dzieci do użytku w pojazdach, foteliki dla 
dzieci do użytku w samochodach, przenośne foteliki dziecię-
ce do samochodów, samochodowe foteliki dziecięce, skła-
dane wózki dziecięce, 35 pośrednictwo w działalności han-
dlowej dla osób trzecich, agencje importowe i eksportowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojaz-
dami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa 
domowego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazda-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi 
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sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowi-
zualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
medycznym, usługi marketingowe, prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w Internecie, agencje reklamowe, roz-
powszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Inter-
net, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób 
trzecich, kampanie marketingowe, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, pokazy towarów, usługi związane z publicz-
ną prezentacją produktów, usługi handlowe on-line, w ra-
mach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, 
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, reklama 
radiowa, reklama biznesowych stron internetowych, rekla-
ma i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, 
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyj-
ne, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama on-line 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kompute-
rowej, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i pro-
mocja), organizowanie targów handlowych, organizowanie 
targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie 
targów i wystaw handlowych, organizacja i przeprowadza-
nie wystaw w ramach targów handlowych, 38 zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, komunikacja 
przez sieci elektroniczne, komunikacja za pomocą środków 
elektronicznych, udostępnianie forów internetowych on-li-
ne, udostępnianie on-line forów do przesyłania wiadomości 
między użytkownikami komputerów, zapewnianie dostępu 
do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu 
do forów internetowych.

(210) 521817 (220) 2020 12 07
(731) KWAPIŃSKI ANDRZEJ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEM GWIAZDEK

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci, siedzenia do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do po-
jazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, 
kosze przystosowane do rowerów, wózki dziecięce, wózki 
dziecięce spacerowe (budki do -), pokrycia wózków dzie-
cięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, foteliki 
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, fote-
liki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do użycia w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do samochodów osobowych, foteliki bezpieczeń-
stwa do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt 
do użytku w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzie-
ci [do pojazdów], foteliki bezpieczeństwa przystosowane 
do użytku przez dzieci w pojazdach, foteliki dla dzieci do po-
jazdów, foteliki dla dzieci do użytku w pojazdach, foteliki dla 

dzieci do użytku w samochodach, pasy bezpieczeństwa 
do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, 
przenośne foteliki dziecięce do samochodów, samochodo-
we foteliki dziecięce, składane wózki dziecięce, 35 pośred-
nictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, agen-
cje importowe i eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artyku-
łów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, 
usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ar-
tykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, 
usługi marketingowe, prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, agencje reklamowe, rozpowszechnianie 
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, przygotowy-
wanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, kampa-
nie marketingowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
pokazy towarów, usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów, usługi handlowe on-line, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa są za pośrednictwem Internetu, reklama radiowa, rekla-
ma biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, 
reklama na billboardach elektronicznych, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama on-line po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w Interne-
cie dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama on-line za pośrednictwem kompu-
terowej sieci komunikacyjnej, usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworze-
nia marki (reklama i promocja), organizowanie targów han-
dlowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, usługi w zakresie targów i wystaw handlo-
wych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach 
targów handlowych, 38 zapewnianie dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, udostępnianie forów inter-
netowych on-line, udostępnianie on-line forów do prze-
syłania wiadomości między użytkownikami komputerów, 
zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, 
zapewnianie dostępu do forów internetowych, komunikacja 
przez sieci elektroniczne, komunikacja za pomocą środków 
elektronicznych.
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(210) 521818 (220) 2020 12 07
(731) EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica
(540) (znak słowny)
(540) White Drop
(510), (511) 29 mleko.

(210) 521820 (220) 2020 12 07
(731) MACKIEWICZ JOWITA, Żółwin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L LAMARA

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, eyelinery [kosmetyki], toniki [kosme-
tyki], kosmetyki nielecznicze, kosmetyki funkcjonalne, kosme-
tyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki kolorowe, 
korektory [kosmetyki], kosmetyki upiększające, zestawy kosme-
tyków, środki nawilżające [kosmetyki], preparaty zmiękczające 
[kosmetyki], kosmetyki do włosów, żele nawilżające [kosmetyki], 
kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, płynne kre-
my [kosmetyki], kosmetyki do ust, kosmetyki do makijażu, ko-
smetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, kremy 
do twarzy [kosmetyki], produkty powlekające usta [kosmetyki], 
kosmetyki w formie żeli, kolorowe kosmetyki do oczu, kosme-
tyki do makijażu skóry, kosmetyki w postaci płynów, zmywacze 
do paznokci [kosmetyki], kosmetyki w formie olejków, balsa-
my do opalania [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], żele 
po opalaniu [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], kosme-
tyki w postaci różu, kremy na noc [kosmetyki], toniki do twarzy 
[kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, kolorowe kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki do użytku osobistego, pudry w kamie-
niu [kosmetyki], kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosme-
tyki w gotowych zestawach, olejki do ciała [kosmetyki], płyny 
do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do makijażu twarzy, olejki 
do opalania [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], pod-
kłady do paznokci [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosme-
tyczne, mleczka do opalania [kosmetyki], kosmetyki w postaci 
kremów, błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki do pielęgna-
cji urody, preparaty do samoopalania [kosmetyki], kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, płatki oczyszczające nasączone kosme-
tykami, serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], kremy do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki w formie sproszkowanej 
[pudry], zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], odżywki 
utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejki do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], środki nawilżające 
do twarzy [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmety-
ki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawil-
żające balsamy do ciała [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skó-
ry [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], chusteczki 
do twarzy nasączane kosmetykami, kosmetyki w postaci cieni 
do powiek, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], żele do twarzy i ciała 
[kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], perfumy, środki 

perfumeryjne i zapachowe, olejki do perfum i zapachów, 5 su-
plementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, przeciwutleniają-
ce suplementy, suplementy diety, suplementy żywnościowe, 
probiotyki (suplementy), przeciwutleniające suplementy diety, 
mineralne suplementy odżywcze, suplementy z wapniem, 
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mi-
neralne suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy odżywcze w płynie, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety 
w płynie, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy żywnościowe w postaci 
proszku, suplementy diety do użytku dietetycznego, suple-
menty diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety 
z kwasem foliowym, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy die-
ty o działaniu kosmetycznym, suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie 
z witamin, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, suplementy diety składające się z witamin, suplemen-
ty diety składające się z aminokwasów, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wy-
maganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 44 usługi kosme-
tyczne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, 
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjer-
sko-kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, usługi kosme-
tyczne w zakresie wykonywania makijażu, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, salony piękności, usługi salonów piękności, świadczenie 
usług przez salony piękności, udzielanie informacji związanych 
z usługami salonów piękności.

(210) 521821 (220) 2020 12 07
(731) EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica
(540) (znak słowny)
(540) 700 years ago Rainbow Unicorn
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, brzeczka piwna, brzecz-
ka słodowa, drinki na bazie piwa, napoje bezalkoholowe.

(210) 521822 (220) 2020 12 07
(731) KARWIŃSKI MICHAŁ, Mława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q QLTURA human is quality

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież.
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(210) 521823 (220) 2020 12 07
(731) TOMASZEWSKI PIOTR FABRYKA UŚMIECHU, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA UŚMIECHU

(531) 26.03.04, 26.01.06, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, generatory elek-
tryczności, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i ratunkowych, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory 
i dmuchawy, roboty przemysłowe, silniki, układy napędowe 
i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn 
i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu, urządze-
nia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące.

(210) 521824 (220) 2020 12 07
(731) KSIĄŻKIEWICZ ROBERT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERTIGO

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, analizy wy-
konalności projektu, artyści graficy (usługi -), doradztwo pro-
jektowe, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, 
planowanie projektu, planowanie przestrzenne [projekto-
wanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projek-
towania wnętrz, projektowanie produktu [wzornictwo], pro-
jektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie wizualne, 
architektura, wspomagane komputerowo usługi projektowe 
związane z architekturą, doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, oceny techniczne związane z projekto-
waniem, konstrukcyjne (projektowanie -), projektowanie 
analiz wykonalności w zakresie projektów, projektowanie 
architektoniczne, projektowanie budowlane, projektowanie 
budynków.

(210) 521825 (220) 2020 12 07
(731) KSIĄŻKIEWICZ BARBARA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRIGHT STUDIO

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, analizy 
wykonalności projektu, artyści graficy (usługi -), doradztwo 
projektowe, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, do-

radztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], 
doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [pro-
jektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie opracowywania 
produktów, doradztwo związane z wyborem tkanin dekora-
cyjnych [projektowanie wnętrz], planowanie i projektowanie 
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, planowanie i pro-
jektowanie kuchni, planowanie projektu, planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo 
w zakresie projektowania kuchni na wymiar, projektowanie 
dekoracji wnętrz, projektowanie produktu [wzornictwo], 
projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie wizu-
alne, projektowanie wnętrz budynków.

(210) 521834 (220) 2020 12 04
(731) OSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dezynfekcja24.com

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18, 26.04.16
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż on-line, w zakresie: środków dezynfekcyjnych i antysep-
tycznych, mydeł dezynfekujących, antyseptyków, środków 
bakteriobójczych, środków wirusobójczych, dozowników 
środków dezynfekujących i czyszczących, urządzeń do ste-
rylizacji, dezynfekcji i odkażania, odzieży, nakryć głowy i obu-
wia do celów medycznych, maseczek ochronnych, przyłbic 
do ochrony twarzy, okularów ochronnych, przyrządów, pre-
paratów i materiałów diagnostycznych, materiałów opatrun-
kowych, aparatów i instrumentów medycznych, przyrządów 
i przyborów medycznych, przyrządów i przyborów denty-
stycznych, sprzętu i artykułów do sprzątania i czyszczenia, 
preparatów do czyszczenia, odświeżania i prania, mebli i po-
ścieli do celów medycznych, ochronnych pokrowców [na-
rzut] na materace i meble, żywności dietetycznej do celów 
leczniczych, preparatów i artykułów medycznych, urządzeń 
i materiałów laboratoryjnych, elektrycznych zgrzewarek 
do tworzyw sztucznych [pakowanie], urządzeń do rehabi-
litacji medycznej, aparatury do zabiegów fizjoterapeutycz-
nych, filtrów do wody, ręczników papierowych, papieru to-
aletowego, dozowników papieru toaletowego i ręczników 
papierowych.

(210) 521850 (220) 2020 12 04
(731) TWENTYTWENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 20/TWENTY/20TWENTY

(531) 27.05.01, 26.04.17
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
publikacje elektroniczne, do pobrania, mobilne aplikacje, 
programy komputerowe, oprogramowanie, komputerowe 
bazy danych, elektroniczne bazy danych, usługi reklamowe 
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za pośrednictwem bazy danych, komputerowe oprogra-
mowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowi-
zualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, 
sieci komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne do łą-
czenia użytkowników sieci komputerowych, oprogramo-
wanie komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi, 
sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp 
do sieci, oprogramowanie komputerowe zapewniające wie-
lu użytkownikom dostęp do globalnej komputerowej sieci 
informacyjnej, oprogramowanie do tworzenia sieci kom-
puterowej, 35 publikowanie tekstów reklamowych, dostar-
czanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, 
marketing finansowy, usługi public relations, analiza danych 
biznesowych, analizy w zakresie marketingu, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, 
usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynko-
wych, administrowanie działalnością gospodarczą, outsour-
cing [doradztwo biznesowej, zarządzanie zasobami ludzkimi 
i usługi rekrutacji personelu, usługi wypełniania zeznań po-
datkowych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 
sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, 
doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, wsparcie 
w dziedzinie promocji biznesu, audyt finansowy, rachunko-
wość, zarządzanie rachunkowością, doradztwo podatkowe 
[rachunkowość], księgowość i rachunkowość, doradztwo 
organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla 
klientów, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, usłu-
gi relacji z mediami, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w mediach elektronicznych, opracowywanie i realizacja 
planów i koncepcji medialnych i reklamowych, doradztwo 
w dziedzinie public relations, usługi reklamowe, promocyjne 
i public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami handlowymi w zakresie public relations, bizne-
sowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, doradztwo w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące użycia komputerów, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące administrowania tech-
nologią informacyjną, 36 usługi finansowe, usługi inwesty-
cyjne, analizy finansowe, usługi podatkowe i celne, doradz-
two finansowe w zakresie podatków, pozyskiwanie kapitału, 
pozyskiwanie kapitału finansowego, zarządzanie finansami, 
zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finan-
sami dla firm zarządzanie portfelem finansowym, przetwa-
rzanie informacji finansowych, usługi informacyjne doty-
czące finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, pozyskiwanie funduszy na projekty 
pomocy zagranicznej, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju 
nowych technologii, pozyskiwanie funduszy dla instytucji 
badawczych, 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie -), 
usługi w zakresie konferencji, usługi doradcze i informacyj-
ne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem konferencji, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, organizowanie szkoleń, skomputeryzowane 
szkolenia, zapewnianie szkoleń on-line, usługi szkolenia za-
wodowego, prowadzenie warsztatów [szkolenia], kongresy 
(organizowanie i prowadzenie -), seminaria, prowadzenie 
seminariów, organizowanie seminariów, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, 
publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacje multi-
medialne, publikacja materiałów edukacyjnych, konferencje 
(organizowanie i prowadzenie -), usługi w zakresie konfe-
rencji, usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizo-
wanie szkoleń, skomputeryzowane szkolenia, zapewnianie 

szkoleń on-line, usługi szkolenia zawodowego, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], kongresy (organizowanie i prowadze-
nie -), seminaria, prowadzenie seminariów, organizowanie 
seminariów, udostępnianie publikacji elektronicznych, udo-
stępnianie publikacji on-line, publikacja broszur, publikacja 
czasopism, publikacje multimedialne, publikacja materiałów 
edukacyjnych, 42 zarządzanie usługami w zakresie techno-
logii informacyjnych [ITSM], analizy komputerowe, badania 
dotyczące przetwarzania danych, badania w dziedzinie kom-
puterów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, 
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, usługi analityczne w zakresie komputerów, 
zarządzanie projektami komputerowymi, usługi doradztwa 
informatycznego, usługi doradcze dotyczące programowa-
nia komputerów, usługi doradcze dotyczące komputero-
wych systemów informacyjnych, doradztwo w dziedzinie 
analizy systemów komputerowych), doradztwo w dziedzinie 
integracji systemów komputerowych), usługi doradcze w za-
kresie projektowania systemów komputerowych, doradztwo 
techniczne związane z zastosowaniem używaniem oprogra-
mowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne 
w zakresie architektury infrastruktury technologii informa-
cyjnej, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych 
doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo związane z projektowaniem opracowywaniem 
programów komputerowych baz danych, opracowywanie 
sieci komputerowych, usługi w zakresie sieci komputero-
wej, projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci 
bezprzewodowych, projektowanie sieci komputerowych 
na rzecz osób trzecich, usługi bezpieczeństwa kompute-
rowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem 
do sieci, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, udzie-
lanie informacji na temat projektowania i opracowywania 
oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo komputerowe, projektowanie, aktualizacja 
i konserwacja oprogramowania komputerowego, monito-
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdal-
nego, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzę-
tem i oprogramowaniem komputerowym, 45 usługi prawne, 
doradztwo prawne, porady prawne zastępstwo proceso-
we, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi 
w zakresie sporów sądowych, usługi prawne świadczone 
w związku z procesami sądowymi, zarządzanie własnością 
intelektualną, usługi związane z własnością intelektualną.

(210) 521851 (220) 2020 12 07
(731) DHL PARCEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POP DHL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się po ziemi, w po-
wietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, przy-
czepy, samochody, ciągniki, ciężarówki, drony cywilne, drony 
dostawcze, przyczepy (pojazdy), 35 fotokopiowanie, prezen-
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towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, telewizyjna 
(reklama -), tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, 36 celne (agencje -), finansowe (usługi -), 39 spedycja, 
towary (dostarczanie -), wypożyczanie ciężarówek, przyczepy 
(pojazdy), usługi kurierskie (wiadomości lub dostawy), trans-
port, pakowanie towarów, logistyka transportu, informacja 
o transporcie, informacja o składowaniu, dostawa towarów, 
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, fracht, fracht [przewóz towarów], kie-
rowcy (usługi -), magazynowanie (informacja o -), pośrednic-
two frachtowe, przewożenie, przewóz samochodami cięża-
rowymi, rozładunek, samochodowy (transport -), składowa-
nie towarów, 42 projektowanie systemów komputerowych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych, oprogramowanie komputero-
we (aktualizacja -), oprogramowanie komputerowe (doradz-
two w zakresie -), oprogramowanie komputerowe (instalacje 
-), oprogramowanie komputerowe (konserwacja -), powiela-
nie oprogramowania komputerowego, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, powielanie oprogramowania komputerowego.

(210) 521861 (220) 2020 12 07
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) IBeSoftin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medycz-
ne, leki dla ludzi, leki ziołowe, środki przeciwbólowe, nieste-
roidowe leki przeciwzapalne, suplementy diety, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty witaminowe, 
preparaty witaminowe i mineralne, preparaty dietetyczne 
do użytku medycznego, preparaty probiotyczne do celów 
medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowa-
gi flory w układzie trawiennym, mieszanki ziołowe do użytku 
medycznego, mieszanki do picia będące suplementami diety, 
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne do-
datki do żywności, proszki jako zamienniki posiłków, dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych.

(210) 521870 (220) 2020 12 08
(731) RUTKOWSKI PAWEŁ, Tomaszów Mazowiecki; 

SHCHERBYNA VITALII, Odessa, UA; 
POSTOVYI BOHDAN, Odessa, UA

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KanapkaMan

(531) 27.05.01, 29.01.12, 08.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informa-
cyjne dla konsumentów, usługi handlu detalicznego w za-
kresie żywności, udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, usłu-
gi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą w za-
kresie sprzedaży towarów i usług, usługi porównywania 
cen, analiza cen, porównywanie cen dotyczących usług 
sprzedaży gotowych posiłków, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, 
zarządzanie i kompilacja komputerowej bazy danych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, sortowanie danych w bazach kompu-
terowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach da-
nych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, reklama, marketing, usługi promocyjne, 
marketingowe i reklamowe, promocja sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, 43 bary, pizzerie, restaura-
cje, puby, stołówki, kawiarnie, herbaciarnie, bary szybkiej 
obsługi [snack-bar], usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wy-
nos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi 
barów typu fast-food na wynos, usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napo-
jów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzie-
lanie informacji w zakresie barów, udostępnianie opinii 
na temat restauracji i barów, przygotowywanie żywności 
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, 45 zarządzanie własnością 
intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej 
na modele biznesowe w ramach franszyzy, licencjonowa-
nie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie 
baz danych [usługi prawne], licencjonowanie własności 
intelektualnej i praw autorskich.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 521893 (220) 2020 12 07
(731) UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WEBER
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy.

(210) 521895 (220) 2020 12 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW Dziś pieczemy PROSTY OBIAD 
SZYBKIE, PROSTE DANIE SZYNKA WIEPRZOWA DO 
ZAPIECZENIA GOTOWY W NIECAŁE 60 min

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.18, 08.05.01, 08.05.02, 05.11.99
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 521900 (220) 2020 12 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW Z KOCIEWSKIEJ 

SPIŻARNI 100 g PRODUKTU UZYSKANO BEZ 
DODATKU: FOSFORANÓW i GLUTAMINIANU 
MONOSODOWEGO Wędliny z Borów Tucholskich

(531) 27.05.01, 29.01.13, 06.07.08, 05.01.10
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 521901 (220) 2020 12 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIKK

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli.

(210) 521902 (220) 2020 12 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 
30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 521903 (220) 2020 12 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDZONE LOKALNIE BOROWE SPECJAŁY

(531) 07.01.09, 05.03.13, 05.03.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne.

(210) 521904 (220) 2020 12 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW DANIE TATARSKIE  PRZEPISY KULINARNE 
NA www.sokolow.pl  DOSKONAŁY SMAK 
SOKOŁOWSKIEJ WOŁOWINY

(531) 03.04.02, 03.04.24, 05.01.05, 05.01.16, 26.04.02, 
26.04.16, 26.04.18, 08.05.01, 08.07.11, 27.05.01, 24.03.13, 
29.01.15, 25.01.15, 05.09.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 521912 (220) 2020 12 08
(731) EC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EDOING
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi re-
krutacji personelu, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradz-
two dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarzą-
dzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, eks-
pertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, nadzór nad 
zarządzaniem działalnością gospodarczą, opracowywanie 
strategii przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodar-
czej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, or-
ganizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, outsour-
cing [doradztwo biznesowe], planowanie spotkań bizneso-
wych, planowanie strategiczne dla działalności gospodar-
czej, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsię-
biorstw, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarzą-
dzaniu ich interesami, pomoc dla przedsiębiorstw przemy-
słowych w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc doty-
cząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakre-
sie reklamy, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w organizowaniu 
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej do-
tycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc 
w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlo-
wych, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsię-
biorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu 
korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji 
przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządza-
niu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w za-
rządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlo-

wymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, 
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w za-
rządzaniu sprawami gospodarczymi, porady w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, przygotowywanie badań dotyczą-
cych spraw z zakresu działalności gospodarczej, świadczenie 
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, tymczasowe 
zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie dzia-
łalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością go-
spodarczą, usługi ekspertów do spraw efektywności działal-
ności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności 
przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi inspekcji i unowocześniania procesów 
biznesowych, usługi on-line z zakresu nawiązywania kontak-
tów biznesowych, usługi outsourcingu w zakresie zarządza-
nia relacjami z klientami, usługi planowania dla przedsię-
biorstw, usługi w zakresie badań dotyczących działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami 
gospodarczymi, usługi w zakresie planowania działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności go-
spodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie planowa-
nia i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie zarządza-
nia ryzykiem w działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni 
i punktów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz podmiotów świad-
czących usługi rozrywkowe, usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycz-
nych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczo-
ne przez agencje teatralne, usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz kompleksów basenów, 
usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz teatrów, usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone autorom i pisarzom, usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz aktorów, usługi w za-
kresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzy-
ków, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz modeli i modelek, usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz obiektów parkingowych, 
usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz portów lotniczych, usługi w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przed-
siębiorstw, usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
hurtowni, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju 
przedsiębiorstw, usługi zarządzania biznesowego dla piłka-
rzy, usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
handlu elektronicznego, usługi zarządzania łańcuchem do-
staw, usługi zarządzania zapasami, usługi zlecania na ze-
wnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług 
na rzecz innych, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębior-
stwem i planowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnościami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia biznesowego w zakresie franchisingu, wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w opar-
ciu o franczyzę, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalno-
ści restauracji, wycena cyklu życia do celów biznesowych, 
wydolność przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie -), zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub 
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reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością 
handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
firm handlowych i firm usługowych, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie procesami biznesowymi i do-
radztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami biznesowy-
mi, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo 
w tym zakresie, zarządzanie projektami z zakresu działalności 
gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym do-
radztwo w sprawach demograficznych, zarządzanie relacja-
mi z klientami, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, 
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategiczne-
go, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, do-
radztwo dotyczące reklamy, 41 organizacja konferencji edu-
kacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja 
seminariów, organizowanie gier, organizowanie gier i kon-
kursów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizo-
wanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadze-
nie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkur-
sów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowa-
nie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie 
i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie konferencji w celach edukacyj-
nych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, orga-
nizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie 
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji zwią-
zanych z handlem, organizowanie konferencji związanych 
z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących handlu, 
organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkur-
sów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach 
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów 
za pośrednictwem Internetu, organizowanie kwizów, organi-
zowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie 
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie semina-
riów, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, orga-
nizowanie seminariów i konferencji, organizowanie semina-
riów związanych z reklamą, organizowanie seminariów doty-
czących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących 
edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, 
organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organi-
zowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie semina-
riów edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących 
handlu, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie 
widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wykładów, 
organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wy-
staw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw w ce-
lach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach eduka-
cyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, organizowanie zawodów [edukacja lub roz-
rywka], organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowa-
nie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjaz-
dów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w ce-
lach biznesowych, organizowanie zjazdów w celach handlo-
wych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, pla-
nowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie 
wykładów w celach edukacyjnych, prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, prowa-
dzenie kwizów, prowadzenie seminariów, prowadzenie se-

minariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkolenio-
wych, prowadzenie warsztatów i seminariów na temat sa-
moświadomości, prowadzenie wystaw w celach edukacyj-
nych, przeprowadzanie konwencji, przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przygo-
towywanie seminariów dotyczących handlu, seminaria, sym-
pozja związane z edukacją, usługi organizowania quizów, 
usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie wystaw w ce-
lach edukacyjnych, edukacja, rozrywka i sport, akademie, ba-
dania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja).

(210) 521916 (220) 2020 12 08
(731) CHAI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISS TI

(531) 02.03.01, 02.03.18, 11.03.06, 11.03.20, 27.05.01, 28.03
(510), (511) 30 herbata mrożona (nie do celów medycz-
nych), herbata mrożona, 32 napoje bezalkoholowe, napo-
je orzeźwiające, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, 
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
niegazowane napoje bezalkoholowe, 35 usługi reklamowe 
w zakresie promocji sprzedaży napojów.

(210) 521922 (220) 2020 12 09
(731) EVOBOT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) evobot

(531) 24.17.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 platforma jako usługa [PaaS], platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, tworzenie platform internetowych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa 
informatycznego, badania naukowe, prace badawczo-roz-
wojowe dla osób trzecich.
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(210) 521923 (220) 2020 12 09
(731) REMOTE SOLUTIONS SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMOTE SOLUTIONS SYSTEMS

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 42 platforma jako usługa [PaaS], platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, tworzenie platform internetowych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa 
informatycznego, badania naukowe, prace badawczo-roz-
wojowe dla osób trzecich.

(210) 521928 (220) 2020 12 09
(731) ANIOŁ TOMASZ, Pilzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tis tram

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 tramwaje, amortyzatory [części pojazdów], 
części i akcesoria do pojazdów lądowych, części nadwozia 
pojazdów, części karoserii do pojazdów, części do skrzyń 
biegów do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe 
[części pojazdów lądowych], siedzenia do pojazdów, wago-
ny i ich części konstrukcyjne.

(210) 521949 (220) 2020 12 08
(731) STANISŁAWEK MAŁGORZATA EWA,  

Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) migma

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.24
(510), (511) 3 olejki do celów kosmetycznych, balsamy 
do celów kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów ko-
smetycznych.

(210) 521957 (220) 2020 12 09
(731) WIŚNIEWSKI JAROSŁAW, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) AGROPONICA
(510), (511) 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne 
i ogrodnicze, 39 transport, pakowanie, składowanie i maga-
zynowanie produktów rolnych i ogrodniczych w postaci su-
rowej i przetworzonej, dostarczanie tych towarów na zlece-
nie, 42 usługi badawcze w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa, 
projektowanie techniczne w zakresie rolnictwa i ogrodnic-
twa, usługi w zakresie przemysłowego projektowania tech-
nicznego dotyczącego rolnictwa i ogrodnictwa, 44 usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa, 
uprawa roślin, usługi w zakresie rolnictwa.

(210) 522056 (220) 2020 12 11
(731) FELSZTUKIER ADAM FUSIO.PRO, Szczecin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.15.11, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne instalacje do wi-
deomonitoringu, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, 
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne insta-
lacje sterujące, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje 
do komunikacji elektronicznej, instalacje do kontroli przepły-
wu [elektryczne], instalacje elektryczne, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje 
elektrycznego okablowania, instalacje fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
alarmy zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż do pojaz-
dów], alarmy zapobiegające kradzieży [inne niż do pojazdów], 
alarmy zdalnie sterowane [inne niż przeciwwłamaniowe 
do pojazdów], centralne jednostki alarmowe, czujki do alar-
mów, dzwonki alarmowe, czujniki alarmowe do pralek, czuj-
niki alarmowe do lodówek, elektroniczne alarmy antywłama-
niowe, dzwonki alarmowe elektryczne, elektroniczne osobiste 
urządzenia alarmowe, elektryczne alarmy dymu, elektryczne 
alarmy pożarowe, elektryczne i elektroniczne alarmy antyw-
łamaniowe, elektryczne urządzenia alarmowe zabezpiecza-
jące przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], flary alarmowe, 
elektryczne urządzenia alarmowe, gwizdki alarmowe, insta-
lacje alarmowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż 
do pojazdów], oprogramowanie do automatyki domowej, 
systemy automatyki domowej, urządzenia elektroniczne 
do monitoringu, urządzenia do monitoringu wizualnego, te-
leskopowe urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 
sprzęt do nieinwazyjnego monitoringu obciążenia urządzeń 
[NIALM], satelitarne urządzenia do monitoringu obiektów 
śledzonych, optyczne urządzenia do monitoringu obiektów 
śledzonych, oprogramowanie do uczenia maszynowego 
do monitoringu, oprogramowanie do sztucznej inteligencji 
do monitoringu, oprogramowanie do monitoringu środowi-
ska, kamery wideo przystosowane do celów monitoringo-
wych, urządzenia do diagnozowania instalacji elektrycznych, 
bezprzewodowe elektroniczne dzwonki do drzwi, cyfrowe 
zamki do drzwi, czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie 
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drzwi, elektroniczne dzwonki do drzwi z kamerą, elektronicz-
ne dzwonki do drzwi, elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do drzwi ryglowanych, elektroniczne zamki do drzwi, elek-
tryczne dzwonki do drzwi, elektryczne zamki do drzwi, inteli-
gentne zamki do drzwi, judasze [wzierniki] do drzwi, mechani-
zmy centralnego zamykania drzwi, optyczne szkiełka do pod-
glądu [judasze] do drzwi, przezierniki do drzwi [wzierniki], 
urządzenia do sterowania zamkami drzwiowymi drogą radio-
wą, urządzenia zdalnie sterowane do otwierania i zamykania 
drzwi pojazdów, urządzenia zdalnie sterowane do otwierania 
i zamykania drzwi, wizjery do drzwi [judasze], wizjery powięk-
szające do drzwi, zamki do drzwi na odcisk palca, elektroniczne 
systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne systemy wejścio-
we, elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, 
elektroniczne tablice wskaźnikowe, domofony falowodowe, 
wideodomofony, urządzenia mierzące, wykrywające, moni-
torujące i kontrolujące, urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 37 usługi w za-
kresie instalacji elektrycznych, usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, 
instalacja alarmów, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów 
antywłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwwłama-
niowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, insta-
lowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalo-
wanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancer-
nych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpoża-
rowych, usługi w zakresie instalowania alarmów, konserwacja 
alarmowych instalacji przeciwpożarowych, serwis urządzeń 
elektronicznych, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa 
i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwa-
cja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja elektro-
nicznych paneli wyświetlających, instalowanie sieci łączności 
elektronicznej, instalowanie połączeń elektronicznych i cy-
frowych do centrów obsługi telefonicznej, instalacja sprzętu 
i wyposażenia do konferencji elektronicznych, instalacja sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, usługi 
doradcze w zakresie instalacji komputerów, usługi doradcze 
związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, usługi 
doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, 
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego 
i bezpieczeństwa, usługi doradcze związane z instalacją sprzę-
tu przeciwpożarowego, usługi informacyjne związane z insta-
lacją systemów zabezpieczających, instalacja sprzętu do au-
tomatyki budynkowej, instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych.

(210) 522070 (220) 2020 12 11
(731) TRAM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEON

(531) 28.03.99, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 43 restauracje dla turystów, restauracje serwu-
jące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje samoob-
sługowe, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania 
na wynos, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 522079 (220) 2020 12 11
(731) NINITCHUK ANNA NINICO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NINIco

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria ema-
liowana, ozdoby [biżuteria], sztuczna biżuteria, pierścionki 
[biżuteria], bransoletki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], bre-
loczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], kolczyki, broszki, 
broszki ozdobne, ozdobne szpilki z metali szlachetnych, wy-
roby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, ozdoby na ubrania 
w postaci biżuterii, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] 
do użytku osobistego, ozdoby z metali szlachetnych [statu-
etki], pierścienie (ozdoby), wyroby biżuteryjne, wyroby jubi-
lerskie, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, przyrządy 
chronologiczne, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria 
z kamieni szlachetnych oraz biżuteria z imitacji metali szla-
chetnych i biżuteria z imitacji kamieni szlachetnych, ozdoby 
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi me-
talami lub kamieniami i ich imitacjami, bransoletki identyfika-
cyjne [biżuteria], kasetki na biżuterię.

(210) 522082 (220) 2020 12 10
(731) STOWARZYSZENIE POWSZECHNY SAMORZĄD 

GOSPODARCZY MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 
Kościan

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #OPÓR bądźmy razem

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.15, 26.01.04, 26.01.14
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], albu-
my do wklejania, almanachy [roczniki], artykuły biurowe 
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[z wyjątkiem mebli], atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, 
biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papierni-
cze], bony wartościowe, brokat do celów biurowych, broszu-
ry, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żyw-
ności, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa [papiero-
we], cyfry [czcionki drukarskie], czasopisma [periodyki], 
czcionki drukarskie, czcionki ze stali, dozowniki taśmy przy-
lepnej [artykuły biurowe], drukowane rozkłady, etui na iden-
tyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki z pa-
pieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego baga-
żu, etykiety z papieru lub kartonu, folia samoprzylegająca 
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia 
z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelka-
mi z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze 
[blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, 
frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, ga-
zety, girlandy papierowe, glina do modelowania, grafity 
do ołówków, gumki do ścierania, identyfikatory [artykuły biu-
rowe], indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka 
płócienna, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolek-
cjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły pa-
piernicze], karty pocztowe, kasetki na biurko na materiały 
biurowe [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], 
katalogi, klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn 
do pisania, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biuro-
we], klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż 
pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [arty-
kuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, 
książki, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy 
specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, ma-
szynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny 
do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do mo-
delowania, materiały do pisania, materiały do rysowania, ma-
teriały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub 
kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce 
do druku ręcznego, maty papierowe, modelina polimerowa, 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], nawilżacze [artykuły 
biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biu-
rowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki 
[notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, 
obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [ma-
larstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, 
odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki 
na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwo-
luty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit 
[ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę 
do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papiero-
we na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru 
na doniczki, papier, papier do malarstwa i kaligrafii, papier 
do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier do użyt-
ku na stołach do badań, papier do zawijania, papier filtracyj-
ny [bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier parafi-
nowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier 
ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach 
[artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe 
nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklan-
ki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], 
perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle 
do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [ar-
tykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do ryso-
wania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płytki ad-
resowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, pod-
kładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki [książki], 

podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół pa-
pierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, 
pieczęci, pojemniki na ołówki, portrety, powielacze, prospek-
ty, przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały pi-
śmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykład-
nice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowa-
nia, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z far-
bami do użytku szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, 
pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, re-
jestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papiero-
we do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, rysunki, segre-
gatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoro-
szyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumen-
ty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spi-
nacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, statuetki 
z papieru mâché, stemple do pieczętowania, suche kalkoma-
nie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony 
do dekorowania żywności i napojów, szablony do wymazy-
wania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty 
[grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy z pa-
pieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, 
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłosze-
niowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia 
pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmien-
ne], taśmy do kodów kreskowych, taśmy do maszyn do pisa-
nia, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty 
papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy 
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowe-
go, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły 
papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
[zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, torby 
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, tuby 
z tektury, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty 
do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania do-
kumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania 
fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządze-
nia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządze-
nia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykieto-
wania, usuwalne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arku-
sze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wieczne 
pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe do szu-
flad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, worki 
na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelek-
tryczne, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekora-
cje do włosów, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby 
przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma do kopiowa-
nia, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, za-
kładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zawiadomie-
nia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne 
[artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślar-
skie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 
zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwijacze 
do identyfikatorów [artykuły biurowe], 25 antypoślizgowe 
akcesoria do obuwia, bandany na szyję, berety, boa na szyję, 
chustki na głowę, cylindry [kapelusze], czapki jako nakrycia 
głowy, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do bu-
tów, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, długie luź-
ne stroje, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne 
krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, kalosze [wkładane 
na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze pa-
pierowe [odzież], kaptury [odzież], kąpielówki, kimona, kimo-
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na do karate, kombinezony, kombinezony [odzież], kombine-
zony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, 
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki typu rashgu-
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa-
niem UV, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ra-
miączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, 
mantyle, maski na oczy do spania, męskie apaszki, mufki 
[odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, narzutki 
na ramiona, nauszniki [odzież], ocieplacze, odzież, odzież dla 
kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, 
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, 
odzież papierowa, odzież z diodami elektroluminescencyj-
nymi LED, odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież za-
wierająca substancje odchudzające, odzież ze skóry, okrycia 
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski 
[odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką 
[obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], peleryn-
ki, peleryny fryzjerskie, pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki 
sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, 
podwiązki do skarpetek, poncza, poszetki, pulowery, rękawi-
ce narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki 
z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, 
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-
-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażo-
we, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do no-
szenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (komi-
ny) na szyję, szarfy [do ubrania], szlafroki, śliniaki niepapiero-
we, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, togi, trykoty [ubrania], 
turbany, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież].

(210) 522090 (220) 2020 12 11
(731) SZOLC ADAM, Zalesie Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZOLC Sport Academy & Store

(531) 23.01.05, 02.01.23, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artyku-
łów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ar-
tykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmu-
jące odzież, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzie-
żą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usłu-
gi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, 
sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu odzieży, 41 wynajem sprzętu sportowego, wyna-

jem sprzętu snowboardowego, usługi trenerskie, usługi tre-
nerskie w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć 
sportowych, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych 
[fitness], usługi trenerów osobistych, usługi trenera osobiste-
go [trening sprawności fizycznej], zajęcia sportowe, organi-
zowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, kursy 
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, organizowanie 
zajęć sportowych i imprez sportowych, szkolenia w zakresie 
zajęć sportowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizo-
wanie konkursów.

(210) 522101 (220) 2020 12 11
(731) TARAŁA DANIEL, CIESZYŃSKI MIROSŁAW PROVISION 

SPÓŁKA CYWILNA, Łańcut
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) shum acoustic space

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 6 metalowe panele akustyczne do ścian, me-
talowe panele akustyczne do sufitów, panele akustyczne 
metalowe, 11 abażury, abażury do lamp, abażury do lamp 
stołowych, abażury do źródeł światła, oprawy oświetlenio-
we, oprawy oświetleniowe sufitowe, elektryczne urządzenia 
oświetlenia dekoracyjnego, elektryczne urządzenia oświetle-
niowe do wnętrz, elementy oświetleniowe, lampy do celów 
oświetleniowych, lampy do dekoracji świątecznych, lam-
py oświetleniowe, szkła do lamp, oprawki do lamp, osłony 
do lamp, osprzęt oświetleniowy, ozdobne zestawy oświetle-
niowe, szkło oświetleniowe, szyny oświetleniowe [urządzenia 
oświetleniowe], urządzenia oświetleniowe, 17 akustyczne 
izolacje budynków, arkusze akustyczne, arkusze akustyczne 
do izolacji, ekrany akustyczne do izolacji, ekrany akustyczne 
do użytku wzdłuż autostrad i innych korytarzy transporto-
wych, izolacje akustyczne, izolacje akustyczne budynków, 
odgrody akustyczne do celów izolacji akustycznej, panele 
akustyczne do użytku wzdłuż autostrad i innych korytarzy 
transportowych, panele do barier izolacji akustycznej, pane-
le do izolacji akustycznej, płytki akustyczne, płytki akustycz-
ne do izolacji, płytki lekkiej konstrukcji z wełny mineralnej 
do celów izolacji akustycznej, tablice do izolacji akustycznej, 
termicznie wiązana wata bawełniana, stosowana jako mate-
riał do izolacji akustycznej, 19 drewniane panele akustyczne 
na ściany, drewniane panele akustyczne na sufity, panele 
akustyczne niemetalowe, 35 organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, promowanie działalności gospodarczej, pro-
mocja sprzedaży, reklama i marketing, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, 37 budowa budynków instytucjonalnych, 
budowa budynków na zamówienie, budowa budynków 
produkcyjnych i przemysłowych, budowa domów, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
instalacja systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń 
oświetleniowych, instalowanie wyposażenia budynków, 
konserwacja budynków, konserwacja i naprawa budynków, 
konstrukcja budynków, konstrukcja i naprawa budynków, 
konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, na-
prawa budynków, naprawa i konserwacja budynków biu-
rowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, 
naprawy budynków, odnawianie budynków, odnawianie 
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i renowacja budynków, rozbiórka budynków, 42 doradz-
two projektowe, doradztwo w zakresie doboru pokrowców 
na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie do-
boru zasłon [projektowanie wnętrz], doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projek-
towanie architektoniczne, projektowanie architektoniczne 
dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, projekto-
wanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie wnętrz 
budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, projekto-
wanie wyposażenia sklepów, projektowanie wystroju wnętrz 
sklepów, projektowanie zewnętrznej części budynków, pro-
jekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrz-
nych, przygotowywanie projektu architektonicznego, świad-
czenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, 
usługi architektoniczne, usługi architektury wnętrz, usługi 
doradcze dotyczące architektury, usługi doradcze w zakresie 
architektury, usługi doradcze w zakresie planowania archi-
tektonicznego, usługi doradcze w zakresie projektowania, 
usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi 
doradcze z zakresu architektury, usługi projektowania, usługi 
projektowania architektonicznego, usługi projektowania do-
tyczące architektury, usługi w zakresie projektowania, usługi 
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne 
i doradcze w tym zakresie.

(210) 522105 (220) 2020 12 11
(731) NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) autoplac.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15, 18.01.09
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, mobilne aplikacje do aukcji 
samochodowych, mobilne aplikacje do sprzedaży samo-
chodów, części samochodowych, akcesoriów samochodo-
wych, opon, platformy oprogramowania komputerowego 
do usług sprzedaży, platformy oprogramowania komputero-
wego do usług sprzedaży samochodów, części samochodo-
wych, akcesoriów samochodowych, opon, 35 dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
samochodów, części samochodowych, akcesoriów samo-
chodowych, opon, 37 przegląd samochodów, konserwacja 
samochodów, kompleksowe czyszczenie samochodów, 
instalowanie wyposażenia samochodowego, malowanie 
samochodów, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń.

(210) 522106 (220) 2020 12 11
(731) WACHEŁKO-MASŁOWSKA JUSTYNA CENTRUM 

REKLAMY EMBI, Żory
(540) (znak słowny)
(540) ULALA
(510), (511) 27 tapeta, tapety winylowe, tapeta izolacyjna, 
tapety sufitowe, tapety tekstylne, tapeta tekstylna, tapety 
nietekstylne, tapeta z pokryciem tekstylnym, tapety z two-
rzyw sztucznych, tapeta w postaci dekoracyjnych przylep-
nych obić ściennych wielkości pokoju, tapeta z efektami 
wizualnymi 3D, dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], 
ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, ścienne mate-
riały wykończeniowe, nietekstylne, ścienne materiały deko-
racyjne, nietekstylne, ścienne dekoracje, nietekstylne, pokry-
cia ścienne z tworzyw sztucznych, pokrycia ścienne, bordery 

tapetowe, obicia ścienne, nie z materiałów tekstylnych, po-
krycia ścienne z papieru, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, 
doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych 
[projektowanie wnętrz], planowanie przestrzenne [projek-
towanie] wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projek-
towanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyj-
nych, projektowanie wystroju wnętrz sklepów.

(210) 522108 (220) 2020 12 11
(731) PASHA AMINA, Kowary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OL OUTLAW

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 25 krótkie płaszcze do kimon (haori), rękawicz-
ki dla rowerzystów, sznurki do przewiązywania w pasie 
do kimon [koshihimo], szlafroki, kimona japońskie, szarfy 
do kimon [obi], buty do boksu, koszule sportowe, kimona 
do karate, halki pod kimona [juban], kimona, spodenki dla 
rowerzystów, spodenki bokserskie, koszule z ochraniaczami 
do użytku sportowego, plisowane spódnice do uroczystych 
kimon (hakama), długie kimona (nagagi), paski do zaciśnię-
cia kimon (datejime), halki pod kimona (koshimaki), odpi-
nane kołnierzyki do kimon (haneri), buty sportowe, pasy 
do owijania do kimon [datemaki], buty treningowe [obuwie 
sportowe], szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, 
spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, 28 ochra-
niacze przedramienia [artykuły sportowe], bokserskie worki 
treningowe, rękawice do taekwondo, ochraniacze brzucha 
do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły spor-
towe], manekiny blokujące [akcesoria treningowe do futbolu 
amerykańskiego], rękawice sparingowe, rękawice bokserskie, 
ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ringi bokserskie, 
ochraniacze genitaliów do użytku podczas uprawiania spor-
tu, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas upra-
wiania sportu, ochraniacze podbicia do użytku sportowego, 
worki treningowe, ochraniacze na ramiona [artykuły spor-
towe], worki treningowe montowane na podłodze, piłki le-
karskie, ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], 
ochraniacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć 
sportowych, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku 
sportowego, ochraniacze do uprawiania sportu, ochrania-
cze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], 
ochraniacze na nogi przystosowane do uprawiania sportu, 
rękawice do karate, gruszki bokserskie dla dzieci, ochraniacze 
[części strojów sportowych], ochraniacze na pięści [artykuły 
sportowe], ochraniacze na gardło do użytku sportowego, 
obrotowe uchwyty do worków treningowych, ochraniacze 
na klatkę piersiową do użytku sportowego, nadmuchiwane 
worki bokserskie, ochraniacze na goleń do użytku sporto-
wego, ochraniacze ciała do użytku sportowego, tarcze tre-
ningowe do sztuk walki, ochraniacze nóg do użytku sporto-
wego, gruszki bokserskie na sprężynie, ochraniacze na nad-
garstki do użytku sportowego, piłki sportowe, ochraniacze 
talii do użytku sportowego.
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(210) 522113 (220) 2020 12 12
(731) WENDOŁOWSKI GRZEGORZ, Kowal
(540) (znak słowny)
(540) aptelo
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego.

(210) 522118 (220) 2020 12 13
(731) TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inerge

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory prze-
mysłowe, akumulatory motocyklowe.

(210) 522122 (220) 2020 12 14
(731) TRAWIŃSKA PAULINA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZASZPULKA HANDMADE

(531) 02.03.30, 14.07.20, 11.07.03, 02.03.30, 09.03.05, 27.05.01, 
27.05.02

(510), (511) 40 krawiectwo, krawiectwo lub krawiectwo 
lekkie, robótki ręczne i krawiectwo, usługi krawieckie, usługi 
krawieckie [produkcja na zamówienie], udzielanie informacji 
związanych z krawiectwem damskim, udzielanie informacji 
związanych z krawiectwem, usługi szycia, szycie zasłon, szy-
cie (produkcja na zamówienie), szycie odzieży na miarę.

(210) 522143 (220) 2020 12 11
(731) AESTHEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Raszyn

(540) (znak słowny)

(540) AESTHEMED
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi.

(210) 522164 (220) 2020 12 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROFAST, MAJEK, 

STACHECKI, WOŚ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAR OK Detailer

(531) 26.04.05, 26.04.17, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki do chłodzenia silników w pojazdach, pły-
ny niskozamarzające, płyny hamulcowe preparaty do usuwania 
olejów, smarów, paliw, wosku, 3 preparaty czyszczące i konser-
wujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza, opon, felg, 
4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające 
kurz, nawilżające i wiążące, 5 odświeżacze powietrza, 7 maszyny 
i urządzenia do czyszczenia: elektryczne, parowe, wysokociśnie-
niowe, pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze 
sprężone, sprężarki, turbosprężarki, kompresory do pompowa-
nia kół, tłumiki wydechowe do silników, 8 pompki ręczne, 9 aku-
mulatory elektryczne, w tym akumulatory do pojazdów, pro-
stowniki prądu, okulary, etui na okulary, oprawki do okularów, 
łańcuszki do okularów, diody świecące (LED), baterie do oświe-
tlenia, rękawice ochronne, słuchawki na uszy, słuchawki telefo-
niczne, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, urzą-
dzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia 
do ładowania baterii, rozdzielacze napięcia, odblaski noszone 
ma ubraniu, w celu zapobiegania wypadkom drogowym, 11 re-
flektory, światła do samochodów, osprzęt do lamp w postaci 
urządzeń antyoślepieniowych do samochodów, żarówki elek-
tryczne, żarówki oświetleniowe, 12 bagażniki, foteliki bezpie-
czeństwa dla dzieci [do pojazdów], kołpaki, korki do zbiorników 
paliwa, gazu w pojazdach, łańcuchy przeciwpoślizgowe, pasy 
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrz-
ne, pokrowce na pojazdy, kierownice samochodowe, siedzenia 
pojazdów, progi, tapicerka samochodowa, urządzenia przeciw-
odblaskowe, przeciwoślepieniowe do pojazdów, rolety, osłony 
przeciwsłoneczne, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojaz-
dów, wentyle do opon, wycieraczki do szyb pojazdów, zagłów-
ki do siedzeń samochodowych, bezpieczniki samochodowe, 
pompy powietrzne - akcesoria samochodowe, motoryzacyjne 
akcesoria tuningowe, akcesoria do mocowania ładunku i baga-
żu do pojazdów mechanicznych, 21 gąbki, ścierki, 27 dywaniki 
samochodowe, dywaniki do samochodów, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: pojazdy silnikowe, 
motocykle, skutery, chemia samochodowa, akcesoria samocho-
dowe oraz części motoryzacyjne, środki do chłodzenia silników 
w pojazdach, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, pre-
paraty do usuwania olejów, smarów, paliw, wosku, preparaty 
czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, 
wnętrza, opon, felg, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby 
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, odświeżacze powie-
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trza, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, parowe, 
wysokociśnieniowe, pompy na sprężone powietrze, maszyny 
na powietrze sprężone, sprężarki, turbosprężarki, kompresory 
do pompowania kół, tłumiki wydechowe do silników, pompki 
ręczne, akumulatory elektryczne, w tym akumulatory do po-
jazdów, prostowniki prądu, okulary, etui na okulary, oprawki 
do okularów, łańcuszki do okularów, diody świecące (LED), ba-
terie do oświetlenia, rękawice ochronne, słuchawki na uszy, słu-
chawki telefoniczne, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia 
rąk, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 
urządzenia do ładowania baterii, rozdzielacze napięcia, odbla-
ski noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom dro-
gowym, reflektory, światła do samochodów, osprzęt do lamp 
w postaci urządzeń antyoślepieniowych do samochodów, 
żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, bagażniki, foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, kołpaki, korki do zbior-
ników paliwa lub gazu w pojazdach, łańcuchy przeciwpoślizgo-
we, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszki 
powietrzne, pokrowce na pojazdy, kierownice samochodowe, 
siedzenia pojazdów, progi, tapicerka samochodowa, urządzenia 
przeciwodblaskowe oraz przeciwoślepieniowe do pojazdów, 
rolety, osłony przeciwsłoneczne, urządzenia przeciwwłama-
niowe do pojazdów, wentyle do opon, wycieraczki do szyb 
pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, bezpieczniki 
samochodowe, pompy powietrzne, akcesoria samochodowe, 
motoryzacyjne akcesoria tuningowe, akcesoria do mocowania 
ładunku i bagażu do pojazdów mechanicznych, gąbki, ścierki, 
dywaniki samochodowe, dywaniki do samochodów, zarządza-
nie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowym.

(210) 522178 (220) 2020 12 14
(731) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Exprmnt.

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydak-
tycznych i ich części, eksponaty o charakterze naukowo - dydak-
tycznym, eksponaty sterowane komputerowo, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, sportowe symula-
tory treningowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
publikacje elektroniczne, 16 publikacje drukowane, edukacyjne, 
promocyjne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
drukowane materiały edukacyjne, materiały do modelowania, 
do rysowania, nalepki, foldery, zakładki do książek, bloczki do pi-
sania, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, 
katalogi, komiksy, książki, poradniki, 28 gry i zabawki, gry i zabawki 
edukacyjne, sprzęt, przyrządy, artykuły sportowe i treningowe, 
41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, doradztwo i informa-
cja w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, warsztatów edukacyjnych, konferencji, organizowanie 
i prowadzenie wystaw edukacyjnych, organizowanie i prowadze-
nie przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu treningowego.

(210) 522179 (220) 2020 12 14
(731) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Experyment

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydak-
tycznych i ich części, eksponaty o charakterze naukowo - dydak-
tycznym, eksponaty sterowane komputerowo, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, sportowe symula-
tory treningowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
publikacje elektroniczne, 16 publikacje drukowane, edukacyjne, 
promocyjne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
drukowane materiały edukacyjne, materiały do modelowania, 
do rysowania, nalepki, foldery, zakładki do książek, bloczki do pi-
sania, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, 
katalogi, komiksy, książki, poradniki, 28 gry i zabawki, gry i zabawki 
edukacyjne, sprzęt, przyrządy, artykuły sportowe i treningowe, 
41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, doradztwo i informa-
cja w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, warsztatów edukacyjnych, konferencji, organizowanie 
i prowadzenie wystaw edukacyjnych, organizowanie i prowadze-
nie przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu treningowego.

(210) 522180 (220) 2020 12 14
(731) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Exprmnt.

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydak-
tycznych i ich części, eksponaty o charakterze naukowo - dydak-
tycznym, eksponaty sterowane komputerowo, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, sportowe symula-
tory treningowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
publikacje elektroniczne, 16 publikacje drukowane, edukacyjne, 
promocyjne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
drukowane materiały edukacyjne, materiały do modelowania, 
do rysowania, nalepki, foldery, zakładki do książek, bloczki do pi-
sania, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, 
katalogi, komiksy, książki, poradniki, 28 gry i zabawki, gry i zabawki 
edukacyjne, sprzęt, przyrządy, artykuły sportowe i treningowe, 
41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, doradztwo i informa-
cja w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, warsztatów edukacyjnych, konferencji, organizowanie 
i prowadzenie wystaw edukacyjnych, organizowanie i prowadze-
nie przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu treningowego.

(210) 522181 (220) 2020 12 14
(731) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ex
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(531) 27.01.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dy-
daktycznych i ich części, eksponaty o charakterze naukowo 
- dydaktycznym, eksponaty sterowane komputerowo, zesta-
wy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 
sportowe symulatory treningowe, edukacyjne oprogramo-
wanie komputerowe, publikacje elektroniczne, 16 publikacje 
drukowane, edukacyjne, promocyjne, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, drukowane materiały edukacyj-
ne, materiały do modelowania, do rysowania, nalepki, folde-
ry, zakładki do książek, bloczki do pisania, plakaty, albumy, 
broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, komiksy, 
książki, poradniki, 28 gry i zabawki, gry i zabawki eduka-
cyjne, sprzęt, przyrządy, artykuły sportowe i treningowe,  
41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, doradztwo i infor-
macja w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń, warsztatów edukacyjnych, konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw edukacyjnych, organizo-
wanie i prowadzenie przyjęć, koncertów, spektakli, konkur-
sów, loterii, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego.

(210) 522214 (220) 2020 12 15
(731) Hochland SE, Heimenkirch, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hochland SerDog

(531) 06.19.01, 06.19.11, 08.05.03, 08.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne, zwłaszcza sery i prze-
twory serowe, pasty do smarowania wykonane z sera i/lub 
przetwory serowe ze składnikami niemlecznymi, masło, ole-
je i tłuszcze jadalne, produkty zastępcze na bazie tłuszczów 
roślinnych do produktów mlecznych, dania gotowe przyrzą-
dzane z sera, gotowe sałatki, serowe hotdogi.

(210) 522218 (220) 2020 12 15
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colon IBESOL

(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522219 (220) 2020 12 15
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMUNO Suplementy diety bodymax

(531) 26.11.06, 26.11.09, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522222 (220) 2020 12 16
(731) CAŁA KATARZYNA, Chwaszczyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME FabriQ

(531) 01.01.05, 09.05.01, 09.05.02, 09.05.10, 26.01.03, 26.11.11, 
27.05.01

(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie do-
mowym, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, ety-
kiety z materiału tekstylnego, narzuty - pokrowce na meble, 
pokrowce i narzuty na meble, podszewki - tkaniny, pokrowce 
ochronne na siedzenia mebli, powlekane tekstylia, tkaniny, 
tekstylia, tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie do-
mowym, tekstylne ręczniki kuchenne, tkaniny do dekoracji 
wnętrz, tkaniny do tapicerki, tkaniny dekoracyjne, obicia z ma-
teriałów tekstylnych, tkaniny do wyposażenia wnętrz, tkaniny 
ścienne, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do hafto-
wania, tkaniny podszewkowe, wyroby tekstylne do wiesza-
nia na ścianach, tkaniny z tworzyw sztucznych, tkaniny z lnu, 
tkaniny z flaneli, wymienne pokrycia tekstylne na urządzenia 
elektroniczne niedopasowane lub niewyprofilowane, wyro-
by tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, 
wzorzyste tkaniny do użytku w haftowaniu, zamienniki mate-
riałów włókienniczych, 25 części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, nakrycia głowy, odzież, bielizna osobista, odzież ciążowa, 
odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież 
dla małych dzieci, odzież do biegania, odzież do spania, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrza-
na, odzież gimnastyczna, odzież golfowa, inna niż rękawiczki, 
odzież gotowa, odzież lniana, odzież męska, odzież męska, 
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damska i dziecięca, odzież niemowlęca, odzież nieprzema-
kalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież 
ochronna zakładana na ubrania, odzież papierowa, odzież plu-
szowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież 
robocza, odzież w stylu sportowym, odzież wełniana, odzież 
wiatroszczelna, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia dla 
chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia 
dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla 
mężczyzn, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzch-
nia dla pań, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, 
odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, 
odzież zawierająca substancje odchudzające, odzież ze skóry, 
odzież żeglarska nieprzemakalna, stroje sportowe, stroje pla-
żowe, stroje wizytowe, ubrania codzienne.

(210) 522229 (220) 2020 12 16
(731) BRONKA HALINA, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bb beauty bestie

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące 
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, za-
biegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, 
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjer-
sko-kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakłada-
nie produktów kosmetycznych na ciało, usługi kosmetycz-
ne w zakresie wykonywania makijażu, zabiegi kosmetycz-
ne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, salony piękności, usługi salonów piękności, 
usługi salonów pielęgnacji paznokci, świadczenie usług 
przez salony piękności, udzielanie informacji związanych 
z usługami salonów piękności.

(210) 522239 (220) 2020 12 15
(731) RAK KAROL, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ROZSTROJENI
(510), (511) 41 występy zespołów muzycznych na żywo, pre-
zentacja występów zespołów muzycznych na żywo, usługi 
rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych.

(210) 522242 (220) 2020 12 16
(731) FRANKIEWICZ-KABZIŃSKA GRAŻYNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pracownia jurajska

(531) 03.11.07, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo projektowe, doradztwo tech-
niczne związane z projektowaniem, doradztwo w dziedzinie 
projektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie de-
koracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru zasłon [projek-
towanie wnętrz], doradztwo w zakresie doboru pokrowców 
na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie pro-
jektów architektonicznych i budowlanych, doradztwo związa-
ne z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
grafika artystyczna, oceny techniczne związane z projektowa-
niem, planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży 
detalicznej, planowanie i projektowanie kuchni, planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie [projek-
towanie] sklepów, planowanie [projektowanie] biurowców 
wielopiętrowych, planowanie [projektowanie] barów, plano-
wanie [projektowanie] restauracji, planowanie [projektowa-
nie] pubów, planowanie [projektowanie] dobudówek, plano-
wanie [projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] 
budynków, planowanie [projektowanie] klubów, planowanie 
[projektowanie] biur, planowanie projektu, planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo 
w zakresie projektowania kuchni na wymiar, profesjonalne 
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, profesjo-
nalne doradztwo w zakresie architektury, projektowanie analiz 
wykonalności w zakresie projektów, projektowanie architekto-
niczne dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne, pro-
jektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie 
dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie domów, projektowanie hal wystawowych, 
projektowanie hoteli, projektowanie graficzne, projektowanie 
i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie 
kuchni, projektowanie mebli, projektowanie oświetlenia krajo-
brazowego, projektowanie produktów konsumenckich, pro-
jektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie przestrzeni 
biurowych, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, 
projektowanie rzeźb, projektowanie systemów oświetlenio-
wych, projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie ume-
blowania, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizu-
alne, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz 
komercyjnych, projektowanie wykładzin podłogowych, pro-
jektowanie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie wzorów, 
projektowanie żaluzji, projektowanie zasłon, projekty architek-
toniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, przygoto-
wywanie projektu architektonicznego, sporządzanie rapor-
tów dotyczących architektury, sporządzanie raportów pro-
jektowych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], świadczenie 
usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, udostęp-
nianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aran-
żacji wnętrz, udzielanie informacji dotyczących wzornictwa 
przemysłowego, usługi architektoniczne, usługi architektury 
wnętrz, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektu-
ry i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi doradcze 
w zakresie planowania architektonicznego, usługi doradcze 
w zakresie projektowania wnętrz, usługi doradcze z zakresu 
architektury, usługi graficzne, usługi informacyjne dotyczące 
harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projek-
towania wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi 
konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi projektów gra-
ficznych, usługi projektowania architektonicznego dotyczą-
ce wystaw, usługi projektowania architektonicznego usługi 
projektowania łazienek, usługi projektowania mebli, usługi 
projektowania na zamówienie, usługi projektowania w zakre-
sie umeblowania, usługi projektowania w zakresie restauracji, 
usługi projektowania w zakresie wystaw, usługi projektowania 
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wnętrz uwzględniające zasady feng shui, usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe 
w zakresie tkanin dekoracyjnych, usługi w dziedzinie wzor-
nictwa przemysłowego, usługi w zakresie architektury i pro-
jektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wnętrz 
butików, usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży 
detalicznej, usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz 
sklepów, usługi w zakresie projektowania domów, usługi w za-
kresie projektowania kuchni, usługi w zakresie projektowania 
komputerowego, usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz domowych, usługi w zakresie projektowania produk-
tów, usługi w zakresie projektowania szaf wnękowych, usłu-
gi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania 
komercyjnego, usługi związane z projektowaniem graficznym 
[sztuka], wspomagane komputerowo usługi projektowe zwią-
zane z architekturą, wzornictwo i opracowywanie produktów, 
wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projek-
towanie graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane 
komputerowo, zarządzanie projektami architektonicznymi.

(210) 522247 (220) 2020 12 15
(731) BONE BROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) goodjo PREMIUM GOODS

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 29 wywar, bulion, zupy, składniki do sporządza-
nia zup, przetwory do zup jarzynowych, koncentraty rosoło-
we, koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowa-
nia, ekstrakty mięsne, preparaty do produkcji bulionu.

(210) 522252 (220) 2020 12 15
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karkonoski CIEMNY LAGER

(531) 03.04.05, 03.04.11, 03.04.13, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 522255 (220) 2020 12 15
(731) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa Basket Liga

(531) 01.15.23, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe.

(210) 522260 (220) 2020 12 15
(731) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa Basket Liga Kobiet

(531) 01.15.23, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe.

(210) 522266 (220) 2020 12 15
(731) BONE BROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) (znak słowny)
(540) goodjo
(510), (511) 29 wywar, bulion, zupy, składniki do sporządza-
nia zup zawarte w tej klasie, przetwory do zup jarzynowych, 
koncentraty rosołowe, koncentraty na bazie warzyw prze-
znaczone do gotowania, ekstrakty mięsne, preparaty do pro-
dukcji bulionu zawarte w tej klasie.

(210) 522267 (220) 2020 12 16
(731) HOVSEPYAN MELS MELS, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA ormiańsko - gruzińska

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 jednorazowe produkty papierowe, materia-
ły drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 
30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, dania gotowe i wytrawne przekąski, 
32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, 43 oferowa-
nie żywności i napojów w bistrach.

(210) 522273 (220) 2020 12 16
(731) MARVIPOL MOKO BOTANIKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MOKO BOTANIKA

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, pro-
spekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperio-
dyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budow-
lana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, 
w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, ga-
dżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, trans-
misji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia 
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogra-
mowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie kompu-
terowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje 
mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt 
komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, fute-
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby z papieru 
i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albu-
my do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe 
(z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako 
artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, ar-
kusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane 
rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako 
statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, 
indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy 
papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na bu-
telki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały 
drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako 
notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opako-
wania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako 
papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako 
materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier 
w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania 
z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papie-
rowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryci-
ny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, 
skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły 
piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzy-
lepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku do-
mowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki 
z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki 
z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, 
publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, 
książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, 
mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fo-
tografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, materiały 
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, 
termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelano-

we i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki 
pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia gło-
wy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów 
przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe 
zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie 
korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, 
reklama i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicz-
nej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przed-
siębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów 
i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami 
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, 
użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami doty-
czącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów 
i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowa-
nie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościa-
mi, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja 
o powyższych usługach, 36 usługi deweloperskie w zakre-
sie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć 
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowa-
niu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednic-
twa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub 
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni 
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania 
i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości ce-
lem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi 
wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, 
doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w za-
kresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieru-
chomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlo-
wymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
informacja o powyższych usługach, 37 usługi deweloperskie 
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami 
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, 
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budyn-
ków, konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, 
budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usłu-
gi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związa-
ne z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inży-
nierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnaliza-
cyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych 
oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych insta-
lacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji 
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzę-
tu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach, 
39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, in-
formacja o powyższych usługach, 42 usługi deweloperskie 
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
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architektonicznego i technologicznego, projektowanie kon-
strukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w za-
kresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowa-
nie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, in-
formacja o powyższych usługach, 44 pielęgnowanie i utrzy-
manie trawników, informacja o powyższych usługach.

(210) 522278 (220) 2020 12 16
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Przypływ Energii
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522279 (220) 2020 12 16
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Świeży Umysł
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522280 (220) 2020 12 16
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Pełna Koncentracja
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522281 (220) 2020 12 16
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Siła Piękna
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522282 (220) 2020 12 16
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Żelazna Kondycja
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-

nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522283 (220) 2020 12 16
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Tarcza Ochronna
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522284 (220) 2020 12 16
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Plus
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522285 (220) 2020 12 16
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Active
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522286 (220) 2020 12 16
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Focus
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522287 (220) 2020 12 16
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Vital 50+
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522289 (220) 2020 12 16
(731) ZIMI CORPORATION, Jiangyin City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PurPods

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, apara-
tura do komunikacji sieciowej, zestawy słuchawkowe do te-
lefonów, słuchawki, urządzenia do rejestrowania dźwięku, 
słuchawki [zakładane na głowę], bezprzewodowe zestawy 
słuchawkowe do smartfonów, projektory, adaptery do słu-
chawek, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki.

(210) 522295 (220) 2020 12 16
(731) PUKOWSKA KINGA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.11.10, 03.11.24, 26.01.03, 26.01.05, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie pro-
gramów szkolenia młodzieży, prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia 
edukacyjne.

(210) 522297 (220) 2020 12 16
(731) WOLFF ANNA INVINITY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.02, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.13
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], sympozja związane 
z edukacją, edukacja on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, badania edukacyj-
ne, budowanie zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia 
osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w za-
kresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń, dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie informacji edukacyjnych, 
edukacja, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line 
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, kształcenie 

ustawiczne, kursy instruktażowe, kursy samoświadomości 
[szkolenia], kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie 
rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, 
nauczanie praktyk medytacyjnych, nauczanie terapii w za-
kresie pracy z ciałem, nauczanie w zakresie zdrowia, organi-
zacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakre-
sie samoświadomości, organizacja seminariów, organizacja 
sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja webinariów, 
organizacja warsztatów i seminariów, organizacja szkoleń, 
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowa-
nie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie za-
jęć, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, organizowanie kursów wykorzystu-
jących metody samokształcenia, organizowanie kursów wy-
korzystujących metody nauczania na odległość, organizo-
wanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie se-
minariów dotyczących edukacji, organizowanie wykładów, 
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na pro-
fesjonalnych kursach, produkowanie filmów, prowadzenie 
konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadze-
nie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych 
dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów, semi-
nariów i warsztatów, prowadzenie warsztatów i seminariów 
na temat samoświadomości, przygotowanie prezentacji 
do celów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], publikacja broszur, pu-
blikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line perio-
dyków i książek, publikacja i redagowanie książek, publikacja 
materiałów edukacyjnych, publikacja tekstów w postaci no-
śników elektronicznych, publikowania broszur, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, szkolenie w zakresie ćwiczeń 
grupowych, szkolenie zaawansowane, trening osobisty 
[szkolenie], trening rozwoju osobistego, trening medytacji, 
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji 
on-line [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie do pobrania], usługi edukacji percepcyjnej, 
usługi edukacyjne, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju du-
chowego, usługi pisania blogów, usługi nauczania percep-
cyjnego, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life 
coachingu, usługi trenerów osobistych, warsztaty w celach 
szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, zapewnia-
nie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, 
zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, wydawanie 
gazet, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i gazet, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i bro-
szur, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, wydawanie cza-
sopism, publikowanie książek, czasopism, publikowanie cza-
sopism elektronicznych, publikowanie książek, magazynów, 
almanachów i czasopism, publikowanie czasopism w posta-
ci elektronicznej w Internecie, publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism, publikowanie ulotek, prezen-
tacja filmów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, udo-
stępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do po-
brania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą  
[pay-per-view].

(210) 522298 (220) 2020 12 16
(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm
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(540) (znak słowny)
(540) Woda Kresowianka
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody gazowane, wody 
źródlane, wody mineralne, wody stołowe, wody sodowe, 
wody smakowe.

(210) 522301 (220) 2020 12 17
(731) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04, 15.07.01, 24.13.04
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, 41 organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów.

(210) 522305 (220) 2020 12 17
(731) FUNDACJA REVIMINE, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naMIEDZI

(531) 26.01.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
komputerowe mapy cyfrowe, publikacje w formie elektro-
nicznej do pobrania, podcasty, pobieralne mapy elektro-
niczne, pobieralne broszury elektroniczne, nagrania multi-
medialne, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach 
komputerowych, interaktywne bazy danych, mobilne apli-
kacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, in-
teraktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające 
informacje co do nawigacji i podróży, oprogramowanie edu-
kacyjne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, chusty na głowę, czapki [nakrycia 
głowy], daszki [nakrycia głowy], opaski na głowę, apasz-
ki, akcesoria na szyję, bluzki, bluzy sportowe, koszulki polo,  
t-shirty z krótkim rękawem, kurtki, okrycia wierzchnie [odzież], 
peleryny [płaszcze], stroje sportowe, odzież męska, damska 
i dziecięca, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, pisanie tekstów reklamowych do celów 
reklamowych i promocyjnych, promocja [reklama] podróży, 

promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawo-
dów i wydarzeń sportowych, usługi reklamowe w zakresie 
turystyki i podróży, dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 
zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie bizne-
sowe atrakcjami dla odwiedzających, pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, w zakresie następujących towarów: 
materiałów drukowanych, materiałów dydaktycznych, map, 
przewodników turystycznych, artykułów biurowych, odzieży 
i obuwia, nakryć głowy, akcesoriów odzieżowych, dodatków 
do odzieży, artykułów i sprzętu sportowego, gier, zabaw i ak-
cesoriów do zabawy, akcesoriów i materiałów reklamowych, 
39 organizowanie transportu i podróży, nawigacja (ustalanie 
położenia, wytyczanie trasy), usługi nawigacyjne, usługi pla-
nowania tras, doradztwo w zakresie planowania trasy podró-
ży, organizacja i rezerwacja podróży, organizowanie i rezer-
wowanie wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, planowanie, 
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków 
elektronicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące podróży, udzielanie informacji dotyczących po-
dróży, udzielanie informacji dotyczących transportu i po-
dróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów 
telekomunikacyjnych, udzielanie informacji on-line na temat 
podróży, udzielanie informacji turystom związanych z wy-
prawami i zwiedzaniem, udzielanie informacji turystycznych 
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związa-
nych z trasami podróży, usługi agencji podróży polegające 
na organizowaniu podróży, usługi doradztwa turystycznego 
i informacji turystycznej, usługi w zakresie planowania wy-
cieczek, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne 
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, infor-
macja turystyczna, usługi przewodników turystycznych, 
udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, 41 multimedialne wy-
dania publikacji elektronicznych, publikowanie katalogów 
dotyczących turystyki, publikowanie materiałów multime-
dialnych on-line, publikowanie tekstów i obrazów, w tym 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
tworzenie [opracowywanie] podcastów, udostępnianie pu-
blikacji on-line, usługi w zakresie publikacji przewodników, 
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawni-
cze), wydawanie przewodników turystycznych, zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kultu-
ralnych, edukacja, rozrywka i sport, zapewnianie atrakcji od-
wiedzającym w celach rozrywkowych, zapewnianie atrakcji 
odwiedzającym w celach kulturalnych, usługi rozrywkowe, 
zajęcia sportowe i kulturalne, udzielanie informacji na temat 
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci 
on-line i Internetu, organizowanie lokalnych wydarzeń kul-
turalnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, nauczanie i szkolenia, informa-
cje dotyczące działalności kulturalnej, imprezy kulturalne, 
dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie gier wideo, usłu-
gi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, publikowanie przewodników, map 
turystycznych, spisów i wykazów miast on-line i nie do po-
brania, do użytku przez podróżnych.
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(210) 522307 (220) 2020 12 17
(731) SKORUPA DARIUSZ AKADEMIA BIOFEEDBACK 

EEG CENTRUM SZKOLENIOWO-TERAPEUTYCZNE, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA Biofeedback EEG

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 
29.01.15

(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, akade-
mie, edukacja, kursy instruktażowe, kursy samoświadomości 
[szkolenia], kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, naucza-
nie, nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, organizacja 
szkoleń, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych.

(210) 522312 (220) 2020 12 17
(731) PELEC CEZARY GRIDNET, Warszawa; 

GRZEŚKIEWICZ ANDRZEJ GRIDNET, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIDNET

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, na-
prawy i konserwacja, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwa-
cyjnego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 522317 (220) 2020 12 17
(731) FERROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FERROX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 21 przybory do użytku domowego do czysz-
czenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa 
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szkło nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktem, przybory 
kosmetyczne i toaletowe, artykuły do pielęgnacji odzieży 
i obuwia, zmywaki do szorowania.

(210) 522318 (220) 2020 12 17
(731) OSKROBA JOANNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) yeppa
(510), (511) 12 hulajnogi (pojazdy), pojazdy, części i akcesoria 
do pojazdów, 25 odzież sportowa, czapki [nakrycia głowy], 
obuwie, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 artykuły 

i sprzęt sportowy, artykuły sportowe, ochraniacze do upra-
wiania sportu, 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane 
napoje gazowane, napoje orzeźwiające, 41 edukacja, rozryw-
ka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, obozy 
letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, organizacja 
aktywności sportowych na obozach letnich, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
udostępnianie informacji on-line związanych z mediami au-
diowizualnymi, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażo-
we, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi 
sportowe i kulturalne, usługi trenerskie w zakresie sportu, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szko-
lenie i instruktaż, szkolenie sportowe, udzielanie informacji 
na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem 
sieci on-line i Internetu, udzielanie informacji związanych 
z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony interne-
towej on-line, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu 
do ćwiczeń fizycznych, informacja o imprezach rozrywko-
wych, informacja o rekreacji, nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, organizowanie kursów instruktażowych, produkcja 
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych.

(210) 522333 (220) 2020 12 17
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR, 

Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carski

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.13.04, 26.11.08
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, szampony, olejki eteryczne, 
aromaty do żywności i napojów w postaci olejków eterycz-
nych, produkty perfumeryjne, kadzidełka, olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, 5 mydła lecznicze, mydła dezyn-
fekujące, mydła antybakteryjne, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, na-
turalne suplementy diety, balsamy do użytku medyczne-
go, maści do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, sole 
do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, alkohol 
leczniczy, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, 
antyseptyki, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniające, mineralne 
suplementy diety, zioła lecznicze, preparaty witaminowe, 
środki przeczyszczające, środki przeciwrobacze, szampony 
lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, prepa-
raty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i arty-
kuły higieniczne, preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych ko-
smetyków, mydeł, mydeł leczniczych, mydeł dezynfekują-
cych, mydeł antybakteryjnych, olejków esencjonalnych i eks-
traktów aromatycznych, szamponów, kadzidełek, aromatów 
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do żywności i napojów w postaci olejków eterycznych, her-
bat ziołowych do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych 
do celów medycznych, naturalnych suplementów diety, bal-
samów do użytku medycznego, maści do celów farmaceu-
tycznych, olejków leczniczych, soli do celów medycznych, 
soli do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych, antybakte-
ryjnych środków do mycia rąk, antybiotyków, antyseptyków, 
dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycz-
nych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów 
medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych 
do celów medycznych, leków dla ludzi, leków wzmacnia-
jących, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych, 
preparatów witaminowych, środków przeczyszczających, 
środków przeciwrobaczych, szamponów leczniczych, su-
plementów diety i preparatów dietetycznych, preparatów 
i artykułów medycznych i weterynaryjnych, preparatów 
i artykułów higienicznych, preparatów do dezodoryzacji 
i oczyszczania powietrza, reklamy radiowe i telewizyjne, re-
klamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłasz-
cza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), analizy rynkowe, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi informacyjne 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów.

(210) 522365 (220) 2020 12 18
(731) PARYS SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PARYS PRALNIA PREMIUM
(510), (511) 37 usługi w zakresie prania wodnego i chemicz-
nego, czyszczenia, prasowania i maglowania: bielizny osobi-
stej i pościelowej, odzieży, nakryć głowy, futer, tkanin wszel-
kiego rodzaju, narzut, dywanów, dywaników, kotar, zasłon, 
konserwacja i naprawa odzieży, konserwacja, czyszczenie 
i reperacja skór i odzieży skórzanej.

(210) 522369 (220) 2020 12 18
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) GREENBASKI
(510), (511) 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, 
kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu 
wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, kra-
kersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzo-
ne, lasagna, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, 
ciasto makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzie-
niem z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane wa-
rzywami, miękkie precle, dania gotowe suche lub w płynie, 
zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe do ce-
lów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki sma-
kowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy 
do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożyw-
czych, preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni, 
przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso 
w cieście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem 
i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze 
składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.

(210) 522371 (220) 2020 12 18
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)

(540) GREENLAMI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegeta-
riańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kieł-
baski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki 
składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie 
soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, 
przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki 
warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery wa-
rzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotle-
ty z tofu, mrożone gotowe posiłki składające się głównie 
z warzyw, substytuty mięsa na bazie warzyw, warzywa 
mrożone, krojone warzywa rosołowe, koncentraty zup, 
kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, 
bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłusz-
czy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do ce-
lów spożywczych], oleje jadalne, przekąski na bazie mleka, 
przekąski na bazie sera, mięso i wyroby mięsne, mięso go-
towe do spożycia, mięso gotowane, mięsa wędzone, su-
szone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso 
mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kieł-
basy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki na-
dziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana 
kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z wa-
rzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pie-
rożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające 
nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewa-
ne, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie prec-
le, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głów-
nie ryż, muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, 
przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, 
marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożywczych, pre-
paraty do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski 
na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso w cie-
ście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem 
i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze 
składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.

(210) 522372 (220) 2020 12 18
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) GREENÓWKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegeta-
riańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kieł-
baski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki 
składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie 
soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, 
przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki 
warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery wa-
rzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotle-
ty z tofu, mrożone gotowe posiłki składające się głównie 
z warzyw, substytuty mięsa na bazie warzyw, warzywa 
mrożone, krojone warzywa rosołowe, koncentraty zup, 
kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, 
bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłusz-
czy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do ce-
lów spożywczych], oleje jadalne, przekąski na bazie mleka, 
przekąski na bazie sera, mięso i wyroby mięsne, mięso go-
towe do spożycia, mięso gotowane, mięsa wędzone, su-
szone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso 
mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kieł-
basy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki na-
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dziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana 
kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z wa-
rzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pie-
rożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające 
nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewa-
ne, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie prec-
le, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głów-
nie ryż, muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, 
przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, 
marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożywczych, pre-
paraty do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski 
na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso w cie-
ście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem 
i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze 
składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.

(210) 522386 (220) 2020 12 18
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) ROŚLINBASKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegeta-
riańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kieł-
baski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki 
składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie 
soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, 
przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki 
warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery wa-
rzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotle-
ty z tofu, mrożone gotowe posiłki składające się głównie 
z warzyw, substytuty mięsa na bazie warzyw, warzywa 
mrożone, krojone warzywa rosołowe, koncentraty zup, 
kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, 
bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłusz-
czy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do ce-
lów spożywczych], oleje jadalne, przekąski na bazie mleka, 
przekąski na bazie sera, mięso i wyroby mięsne, mięso go-
towe do spożycia, mięso gotowane, mięsa wędzone, su-
szone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso 
mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kieł-
basy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki na-
dziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana 
kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z wa-
rzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pie-
rożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające 
nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewa-
ne, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie prec-
le, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głów-
nie ryż, muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, 
przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, 
marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożywczych, pre-
paraty do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski 
na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso w cie-
ście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem 
i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze 
składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.

(210) 522389 (220) 2020 12 18
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) ROŚLINGER
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystaw-
ki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, krojone warzy-
wa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki 
do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, 
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, 
mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, 
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wy-
roby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, 
mięsa wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofili-
zowane, mięso mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, 
surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, 
bułki nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], za-
wijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem 
z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pie-
rożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające 
nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, 
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania go-
towe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe 
i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszan-
ki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, 
zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywa-
nia sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyro-
by piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone 
paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, 
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw.

(210) 522391 (220) 2020 12 18
(731) WIEWIÓR SŁAWOMIR F.H. ASTRA,  

Kowalewo Pomorskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRIN-TEX

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 522393 (220) 2020 12 18
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) ROŚLINOS
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
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drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystaw-
ki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, krojone warzy-
wa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki 
do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, 
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, 
mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, 
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wy-
roby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, 
mięsa wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofili-
zowane, mięso mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, 
surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, 
bułki nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], za-
wijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem 
z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pie-
rożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające 
nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, 
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania go-
towe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe 
i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszan-
ki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, 
zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywa-
nia sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyro-
by piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone 
paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, 
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw.

(210) 522396 (220) 2020 12 18
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) ROŚLIN-DOG
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystaw-
ki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, krojone warzy-
wa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki 
do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, 
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, 
mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, 
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wy-
roby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, 
mięsa wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofili-
zowane, mięso mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, 
surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, 
bułki nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], za-
wijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem 
z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pie-
rożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające 
nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, 
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania go-

towe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe 
i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszan-
ki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, 
zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywa-
nia sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyro-
by piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone 
paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, 
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw.

(210) 522402 (220) 2020 12 18
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM  

SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zioła w tabletkach

(531) 05.11.11, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, zioła 
lecznicze, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjal-
nymi wymaganiami dietetycznymi.

(210) 522403 (220) 2020 12 18
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM  

SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAX

(531) 24.13.09, 26.01.12, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, tabletki witaminowe, wi-
taminy i preparaty witaminowe, preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy.

(210) 522404 (220) 2020 12 18
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM  

SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWIE Z NATURY

(531) 05.03.11, 24.13.09, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplemen-
ty ziołowe, zioła lecznicze, ziołowe dodatki dietetyczne dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, wyciągi 
z roślin leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe.

(210) 522414 (220) 2020 12 19
(731) OBERIBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) oberiba

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 owoce świeże, świeże owoce i warzywa, 
świeże owoce organiczne, świeże owoce, orzechy, warzywa 
i zioła, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i le-
śne, surowe produkty leśne, surowe produkty ogrodnicze, 
surowe produkty rolne, 32 napoje orzeźwiające, soki, koktaj-
le owocowe, bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, admini-
strowanie sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, handel - zarządzanie w zakresie 
zamówień, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż to-
warów, udostępnianie informacji o produktach konsumenc-
kich dotyczących żywności lub napojów, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
zarządzanie w zakresie zamówień, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa artykułów spożywczych, owoców, 
warzyw, bakalii, produktów rolnych, ogrodniczych, leśnych, 
soków, przetworów spożywczych, sprzedaż detaliczna i hur-
towa w sklepach stacjonarnych oraz poprzez prowadzenie 
sklepów internetowych: artykułów spożywczych, owoców, 
warzyw, przetworów owocowo - warzywnych, soków, na-
pojów, sałatek., reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi 
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, zarządzanie sprze-
dażą i bazą klientów, 43 restauracje oferujące dania na wy-
nos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, bary sałatkowe, dostar-
czanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, 
kawiarnia, kontraktowe usługi w zakresie żywności, ofero-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, 
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, usługi barów i restauracji, 
usługi barów z sokami, usługi kawiarni, usługi mobilnych 
restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
usługi restauracyjne, usługi w zakresie dostarczania napojów, 
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usłu-
gi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, 
usługi zaopatrzenia w żywność.

(210) 522420 (220) 2020 12 18
(731) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COLODRIX
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów me-
dycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów 
medycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów 

medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów 
farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, ma-
teriały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy 
diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farma-
ceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizo-
wana przystosowana do celów medycznych, żywność liofi-
lizowana przystosowana do celów medycznych, produkty 
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów 
medycznych, plastry, materiały do plombowania zębów, ma-
teriały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłat-
ków farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje leczni-
cze, pastylki do celów farmaceutycznych, tabletki do celów 
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, 
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne 
po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.

(210) 522437 (220) 2020 12 18
(731) POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLONIA KSP 1911 WARSZAWA

(531) 24.01.05, 24.01.13, 26.01.06, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, 14 kółka na klucze i brelocz-
ki oraz zawieszki do nich z metali szlachetnych, przyrządy 
do mierzenia czasu z metali szlachetnych, 16 materiały 
drukowane, torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, ma-
teriały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, 
21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich 
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej 
klasie, przybory kosmetyczne i toaletowe, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, 24 tkaniny, wyroby tekstylne 
i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 odzież, nakrycia głowy, 
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 artykuły i sprzęt 
sportowy, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwo-
warskie, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezer-
wacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe.

(210) 522439 (220) 2020 12 21
(731) POLSIL BIOPREPARATY IZABELA GUTORSKA  

& TOMASZ SZANCIŁO SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) (znak słowny)
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(540) Siltech
(510), (511) 1 dodatki biologiczne służące do przekształca-
nia roślin w kiszonkę.

(210) 522440 (220) 2020 12 21
(731) WORKNOW  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żywiec

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORKNOW

(531) 02.09.01, 02.09.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną, świadczenie usług przez domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną, doradztwo dotyczące opieki 
nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo 
w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, pomoc me-
dyczna, poradnictwo medyczne, usługi medyczne, opieka 
pielęgniarska - medyczna, usługi opieki medycznej, usługi 
pomocy medycznej, opieka medyczna i zdrowotna, usługi 
doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki, 
usługi leczenia medycznego świadczone przez domy opieki.

(210) 522442 (220) 2020 12 21
(731) WIRKUS IRENA, Stara Brda Pilska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOSĘPY Stara Brda Pilska

(531) 02.09.23, 03.07.01, 18.01.05, 02.01.23, 25.01.25, 27.05.01, 
26.01.01

(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi lobbingu handlowego, usługi doradztwa w zakre-
sie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych public relations, organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, organizacja targów handlo-
wych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie wystaw handlowych, pokazy [do celów pro-
mocyjnych/reklamowych], organizowanie targów handlo-
wych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów 
handlowych on-line, prowadzenie targów w sektorze mo-
toryzacyjnym, prowadzenie, przygotowywanie i organizo-
wanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach 

komercyjnych i reklamowych, promocja targów do celów 
handlowych, organizowanie wystaw i imprez do celów han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie za-
rządzania targami, przygotowywanie wystaw w celach han-
dlowych, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, 
przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, plakaty reklamowe 
(rozlepianie -), produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
produkcja reklam, przygotowywanie kampanii reklamo-
wych, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama, 
reklama i marketing, reklama zewnętrzna, reklamy on-line, 
rozpowszechnianie reklam, usługi reklamowe, usługi rekla-
mowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe i marke-
tingowe, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 
usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, 
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w za-
kresie reklamy.

(210) 522444 (220) 2020 12 21
(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Scuff Resist

(531) 26.13.25, 27.05.09, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 2 farby i farby mocno rozcieńczone, powłoki, 
pokosty, lakiery, rozcieńczalniki, substancje barwiące, wszyst-
kie jako dodatki do farb, powłok, pokostów i lakierów, środki 
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, powłoki 
do użytku jak podkłady gruntowe, bejce do drewna, barwni-
ki do drewna.

(210) 522448 (220) 2020 12 21
(731) PASTOR SŁAWOMIR, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOMATOLOGIA PASTOR

(531) 24.17.08, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi nauczania związane z branżą stoma-
tologiczną, zapewnianie kursów ustawicznego kształce-
nia w dziedzinie stomatologii, publikowanie dokumentów 
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z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw so-
cjalnych, nauczanie i szkolenia, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], szkolenia 
personelu, szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne związa-
ne ze szkoleniami zawodowymi, usługi szkolenia zawodo-
wego, usługi szkolenia dla personelu, 44 pomoc stomatolo-
giczna, stomatologia z sedacją, wypożyczanie instrumentów 
stomatologicznych, doradztwo związane ze stomatologią, 
udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi doradcze 
dotyczące przyrządów stomatologicznych, konsultacje den-
tystyczne, stomatologia kosmetyczna, usługi asystenta den-
tysty, usługi czyszczenia zębów, usługi kliniki dentystycznej, 
usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, 
wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, 
chirurgia.

(210) 522460 (220) 2020 12 21
(731) DADEJ PIOTR, Marszowice
(540) (znak słowny)
(540) UT DADSON
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi pośrednictwa 
transportowego, usługi agencji transportowej w zakresie 
organizowania transportu towarów, usługi agencji spedycyj-
nej, usługi spedycyjne, logistyka transportu, magazynowa-
nie, usługi przewozu, ładowanie i wyładowanie pojazdów, 
pakowanie i składowanie towarów, transport.

(210) 522462 (220) 2020 12 22
(731) HOUNG JI Industry Co., Ltd., Taichung City, TW
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ION tech IONTECH

(531) 24.17.02, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 11 sterylizatory powietrza, filtry do wody pitnej, 
urządzenia do filtrowania wody, instalacje do uzdatniania 
wody, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządze-
nia do zmiękczania wody, instalacje do zmiękczania wody, 
sterylizatory do wody, jonizatory wody do celów domowych, 
urządzenia do schładzania wody, krany, urządzenia do uzdat-
niania wody z kranu, urządzenia do filtracji za pomocą osmo-
zy odwróconej [sprzęt do uzdatniania wody].

(210) 522466 (220) 2020 12 22
(731) WYSZYŃSKI RAFAŁ PILAWSKI, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) PILAWSKI
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], 
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], 
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe na-
krycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], 
odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież 
codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki 
[odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], 
mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę 
[odzież], topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skó-
rzana, szaliki [odzież], odzież damska, odzież tkana, body 
[odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, 

odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, 
kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombine-
zony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież 
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], 
dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, 
duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], 
odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorse-
ty [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe 
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe 
warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skó-
rzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie su-
kienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie 
sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, 
koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule za-
pinane, koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, 
koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, 
koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszu-
le z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, 
koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, 
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule ha-
wajskie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, 
spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie 
sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy 
[spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie 
dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódnicz-
ki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], 
spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy 
[kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [bry-
czesy], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kami-
zelki, garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami 
i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, 
żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, 
swetry marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, 
swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem 
przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczoro-
we, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płasz-
cze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimo-
we, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze 
z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze 
i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, 
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurt-
ki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, 
kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane 
kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, 
kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robo-
cze, kurtki z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki prze-
ciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, 
dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chust-
ki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, 
czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czap-
ki z pomponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, 
czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciw-
słoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, kape-
lusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], 
modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, sza-
le, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, 
długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty 
na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka.

(210) 522471 (220) 2020 12 22
(731) STASIŃSKI ADRIAN, Bytom
(540) (znak słowny)
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(540) STAKO
(510), (511) 7 urządzenia wiertnicze [wiertnice], wiertła 
pneumatyczne, wiertła górnicze, wiertarki stołowe, fre-
zarko-wiertarki, wiertarki udarowe, wiertarki do kamieni, 
wiertła do maszyn górniczych, maszyny do wiercenia 
szybów, wiertarki do kamienia [obrabiarki], wielowrze-
cionowe głowice wiertarek [maszyny], aparaty wiercące 
w ziemi [maszyny], urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, wiertarki do kamienia [części do maszyn], 
narzędzia do wiercenia obsługiwane przez maszyny, tule-
je do użytku z urządzeniami wiertniczymi, przyrządy tną-
ce do wiercenia górniczego [raise boring], tuleje do użyt-
ku z maszynami wiertniczymi, narzędzia do zwiększania 
siły uderzeń przy wierceniu odwiertów naftowych, nume-
rycznie sterowane stanowiska obróbkowe do wiercenia 
z systemem paletyzacji, przemysłowe maszyny wiercące 
do wiercenia poziomego, wiertła do kamieni do maszyn 
wiertniczych, tunelowe maszyny wiertnicze, zrobotyzo-
wane, elektryczne wiertarki ręczne, maszyny i urządze-
nia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki po-
wierzchni, wiertła o chwycie wielowypustowym [części 
maszyn], elektryczne maszyny do wiercenia, elektryczne 
narzędzia wiertnicze, wiertarki [narzędzia elektryczne], 
wiertarki o napędzie innym niż ręczny, wiertła ze stan-
dardowym chwytem [części maszyn], wiertła ze standar-
dowym chwytem [maszyny], wielowrzecionowe głowice 
wiertarek [części maszyn], wiertarki, wiertła do wiertarek 
elektrycznych, wiertła cementowe do wiertarek, wiertarki 
promieniowe, żerdzie wiertniczne, maszyny wiertnicze, 
młoty wiertnicze, stojaki wiertarskie do wiertarek, koń-
cówki do wiercenia do wiertarek, uchwyty wiertarskie 
do wiertarek elektrycznych, przemysłowe wiertła [maszy-
ny], wiertła do maszyn, maszyny wiercące jednowrzecio-
nowe, wiertarki pneumatyczne [ręczne], ręczne wiertarki 
elektryczne, wiertarki sterowane numerycznie, wiertarki 
pionowe [maszyny], wiertarki do obróbki metalu, diamen-
towe wiertła do maszyn, samonapędowe maszyny wiert-
nicze, przenośne stojaki wiertarskie na wiertarki elektrycz-
ne, bezprzewodowe wiertarki elektryczne, świdry wiert-
nicze [części maszyn], wiertła do obrotowych narzędzi 
elektrycznych, kątowniki do ustawiania wiertła [maszyny], 
karbidowe końcówki wierteł do maszyn, wiertła centrują-
ce stanowiące części maszyn, uchwyty wiertarskie [części 
maszyn], elektryczne, przenośne maszyny wiertnicze, ma-
szyny do wiercenia postumentów, uchwyty do wiertarek 
elektrycznych, wiertarki do płytek z obwodami drukowa-
nymi, wiertarki stosowane w przemyśle obróbki drewna, 
wiertarki udarowe [maszyny lub części do maszyn], wier-
tarki będące bezprzewodowymi narzędziami z napędem 
elektrycznym, wiertła do płytek drukowanych [maszyny 
lub obrabiarki], narzędzia do wiercenia, przeznaczone 
do użytku wraz z maszynami, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi han-
dlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządze-
niami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzę-
dziami do budowy.

(210) 522473 (220) 2020 12 22
(731) DENISIUK MARCIN, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Ciach’o STUDIO FRYZJERSKIE

(531) 02.03.01, 26.01.14, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 
27.05.17, 27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, fryzjerskie 
(salony -), męskie salony fryzjerskie, salony fryzjerskie, usługi 
salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi męskich salonów fry-
zjerskich, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjer-
sko - kosmetycznych, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, 
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.

(210) 522474 (220) 2020 12 22
(731) MARUSIŃSKI JACEK, Mników
(540) (znak słowny)
(540) MARKUS
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w bloczkach do użyt-
ku przy układaniu kwiatów, pianka poliuretanowa [półprze-
tworzona], pianka poliuretanowa w blokach, folia poliureta-
nowa, inna niż do pakowania, tworzywa sztuczne półprze-
tworzone, wytłaczane tworzywa sztuczne [półprodukty], 
folia polipropylenowa, inna niż do pakowania, folie poli-
propylenowe, inne niż do zawijania lub pakowania, wytła-
czane arkusze polietylenowe o wysokiej przepuszczalności 
światła [inne niż do pakowania], folie polietylenowe [inne 
niż do zawijania lub pakowania], polietylen do przykrywania 
podłoża, polietylenowe arkusze izolacyjne, materiały izola-
cyjne wykonane z pianki polietylenowej, materiały izolacyj-
ne wykonane z pianki poliuretanowej, laminaty zawierające 
pianki poliamidowe do użytku jako środki ognioodporne, 
uszczelnienia z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne 
z tworzyw sztucznych, materiały wypełniające z tworzyw 
sztucznych, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucz-
nych, materiały izolacyjne z tworzywa sztucznego, materiały 
izolacyjne produkowane z tworzyw sztucznych, materia-
ły do izolacji termicznej z tworzyw sztucznych, materiały 
piankowe z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji, 
pianka do izolacji cieplnej, pianka silikonowa do termoizo-
lacji, pianka do izolacji akustycznej, termoizolacja z pianki 
silikonowej, ukształtowana pianka do uszczelniania, osłona 
cieplna z pianki silikonowej, pianka poliuretanowa do celów 
izolacyjnych, pianka do użytku jako osłona termiczna, pian-
ka do użytku w absorpcji akustycznej, izolacje piankowe 
do użytku w budownictwie, pianka poliuretanowa o niskiej 
gęstości do uszczelniania, pianka poliuretanowa o małej gę-
stości do izolacji, piankowe materiały izolacyjne do użytku 
w budownictwie.

(210) 522476 (220) 2020 12 21
(731) BARAN ANGELIKA SERERRA BUTIK, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SERERRA

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 522480 (220) 2020 12 22
(731) DUSZCZAK PAULINA SUPPORTO LAB, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERMOSA BEAUTY & PRIDE

(531) 03.03.15, 24.17.25, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, kosmetyki, 
perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i od-
świeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji i upiększania włosów, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, preparaty do opalania, preparaty po opalaniu, do celów 
kosmetycznych, środki do higieny jamy ustnej, preparaty 
i dodatki do kąpieli, mydła i żele, środki perfumeryjne i za-
pachowe, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do depilacji i go-
lenia, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, 
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodo-
rujących [przybory toaletowe], środki zapachowe do celów 
domowych, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb 
i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania po-
łysku, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, 
preparaty do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, 
wata do celów kosmetycznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy.

(210) 522483 (220) 2020 12 22
(731) MWPL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) HEROO
(510), (511) 38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzę-
tu telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, teleko-
munikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych.

(210) 522486 (220) 2020 12 22
(731) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) SŁOIK DOBROCI
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasa, pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), konserwowe, mrożone, suszo-
ne i gotowane warzywa, konserwowe, mrożone, suszone 
i gotowane owoce, przetworzone kiełki warzyw, przetwo-
rzone kiełki fasoli, sałatki i surówki warzywne, sałatki i su-
rówki owocowe, sałatki i surówki owocowo - warzywne, 
sałatki warzywno-mięsne, sałatki warzywno - rybne, sałat-
ki gotowe, warzywa w puszkach, owoce w puszkach, zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, składniki do sporządzenia zup, 
zupy, buliony, preparaty do produkcji bulionu, przekąski 
na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski 
na bazie orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owo-
cowe i warzywne, kapusta kwaszona, owoce kandyzowa-
ne, przecier pomidorowy, sok pomidorowy do gotowania, 
przecier jabłkowy, dania gotowe warzywne, gotowe dania 
składające się głównie z mięsa, chrupki owocowe, chrup-
ki ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, krokiety, pasty 
do kanapek na bazie mięs, ryb, jajek, serów, warzyw, roślin 
strączkowych, owoców oraz mieszanek tych produktów, 
masło z orzechów, suszone jadalne algi, algi do celów kuli-
narnych, oleje i tłuszcze jadalne, olej sojowy, olej sezamo-
wy, oleje z orzechów, desery mleczne, desery jogurtowe, 
desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, de-
sery wykonane z produktów mlecznych, 30 dania i potra-
wy gotowe zawierające makaron, dania i potrawy gotowe 
zawierające ryż, gotowe dania i potrawy na bazie maka-
ronu, kaszy lub ryżu, gotowe dania i potrawy na bazie 
zbóż, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż zawierające 
mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy na ba-
zie zbóż z dodatkiem mięsnym, gotowe dania i potrawy 
na bazie zbóż z dodatkiem nabiałowym, gotowe dania 
i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu zawierające 
mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy na bazie 
makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem mięsnym, gotowe 
dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z do-
datkiem nabiałowym, dania i potrawy gotowe suche lub 
płynne, zawierające głównie makaron, dania i potrawy go-
towe suche lub płynne, zawierające głównie ryż, kaszę lub 
inne zboża, gotowe przekąski na bazie zbóż, zboża, zboża 
przetworzone, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
pierożki, makaron gotowy, makarony spożywcze, chiński 
makaron instant, ryż, ryż gotowy, przyprawy, przyprawy 
korzenne, sosy, dresingi, sosy pomidorowe, sosy sałatko-
we, sos sojowy, półprodukty do produkcji sosów i dre-
singów, keczup, majonezy, musztarda, naleśniki, pizze, 
kanapki, kukurydza prażona [popcorn], sushi, produkty 
spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, puddingi 
do użytku jako desery, suflety deserowe, desery czekola-
dowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], budynie desero-
we, budynie deserowe w proszku, gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], muesli, 
płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki owsiane i psze-
niczne, płatki kukurydziane, płatki jęczmienne, płatki z na-
turalnego ryżu, 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne, 
w tym w ramach fundacji, organizowanie zbiórek chary-
tatywnych, organizowanie wydarzeń mających na celu 
zbieranie funduszy na cele charytatywne, gromadzenie 
funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez roz-
rywkowych, inwestowanie funduszy na cele charytatyw-
ne, usługi funduszu dobroczynnego, organizowanie fun-
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duszy na cele edukacyjne dotyczące zdrowego odżywia-
nia, sponsorowanie finansowe, 43 dostarczanie żywności 
osobom potrzebującym jako usługi charytatywne, usługi 
charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego 
zakwaterowania, usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, usługi barów, pubów, restauracji, kawiarni, lodziarni, 
pizzerii, gastronomia obwoźna, dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem food trucków, 
catering, obsługa gastronomiczna imprez okolicznościo-
wych, przyjęć, uroczystości towarzyskich, imprez służbo-
wych, bankietów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni, 
doradztwo przy wyborze menu, usługi kelnerskie, usługi 
w zakresie zakwaterowania, usługi biura turystycznego 
związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, 
usługi hoteli, moteli, hosteli i pensjonatów, zakwaterowa-
nie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, 
usługi pensjonatów agroturystycznych, w tym zawierają-
cych zwierzęta hodowlane.

(210) 522487 (220) 2020 12 22
(731) LECHOWICZ PAWEŁ STREFA ENERGII, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Strefa Energii
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszcze-
nie, naprawy i konserwacja, wynajem narzędzi, instalacji 
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, wykonywanie instalacji elektrycznych, 
montaż instalacji fotowoltaicznych, montaż odnawialnych 
źródeł energii, sprzedaż odnawialnych źródeł energii, pro-
jektowanie odnawialnych źródeł energii, 42 usługi projek-
towania, usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakre-
sie projektowania.

(210) 522488 (220) 2020 12 22
(731) WRECKING BALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARROT

(531) 27.05.01, 18.01.09, 02.09.14, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlowe on-line, w ramach któ-
rych sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a li-
cytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, aukcje 
samochodowe, usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicz-
nej w związku z pojazdami i środkami transportu, usługi 
sprzedaży naczep, przyczep, części i akcesoriów do po-
jazdów, usługi reklamowe związane z pojazdami mecha-
nicznymi, rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu wła-
sności, zarządzanie flotą pojazdów na rzecz osób trzecich,  
40 recykling, upcykling, niszczenie oraz obróbka odpa-
dów, obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [od-
zyskiwanie surowców wtórnych], usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpa-
dów i śmieci, złomowanie pojazdów, wykonywanie na za-
mówienie pojazdów silnikowych, montaż na zamówienie 
nadwozi i podwozi samochodów na rzecz osób trzecich.

(210) 522493 (220) 2020 12 22
(731) BEIKS MACHULSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraśnik
(540) (znak słowny)
(540) MUSTANG
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, wę-
giel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel 
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny 
jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa wę-
glowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie 
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszani-
ny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel ka-
mienny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, pellet, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towa-
rów, takich jak: węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, 
węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, wę-
giel drzewny do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako 
paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglo-
we, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla 
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako 
paliwo, brykiety węgla, ekogroszek, koks, pellet, zarządzanie 
sprzedażą w zakresie węgla, brykietów, ekologicznych pa-
liw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport 
i magazynowanie węgla kamiennego, węgla drzewnego, 
brykietów, ekologicznych paliw węglowych oraz paliw ko-
palnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki 
oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopal-
nych, brykietów.

(210) 522494 (220) 2020 12 22
(731) BEIKS MACHULSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraśnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSTANG

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.03.01, 01.15.11
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, wę-
giel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel 
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny 
jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa wę-
glowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie 
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszani-
ny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel ka-
mienny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, pellet, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towa-
rów, takich jak: węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, 
węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, wę-
giel drzewny do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako 
paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglo-
we, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla 
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako 
paliwo, brykiety węgla, ekogroszek, koks, pellet, zarządzanie 
sprzedażą w zakresie węgla, brykietów, ekologicznych pa-
liw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport 
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i magazynowanie węgla kamiennego, węgla drzewnego, 
brykietów, ekologicznych paliw węglowych oraz paliw ko-
palnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki 
oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopal-
nych, brykietów.

(210) 522498 (220) 2020 12 22
(731) SUROWIEC LILIANA, Łańcut
(540) (znak słowny)
(540) Cukiernia spod orzecha
(510), (511) 30 brioszki (drożdżowe bułeczki), ciasta drożdżo-
we z nadzieniem z warzyw, ciasta drożdżowe z nadzieniem 
z owoców, drożdżowe bułeczki, gotowe pizze, pizze [goto-
we], pączki, chleb.

(210) 522499 (220) 2020 12 23
(731) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak słowny)
(540) Zioolco&Co.
(510), (511) 3 kosmetyki, 30 herbaty.

(210) 522505 (220) 2020 12 23
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) PIRAMBIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 522511 (220) 2020 12 23
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wspieram lokalne

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 02.09.01, 26.11.03, 26.11.09, 
26.11.10, 26.11.12, 26.04.03, 26.04.06, 26.04.09, 26.01.01, 
29.01.14

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, materiały szkolenio-
we i instruktażowe w formie elektronicznej, broszury folde-
ry i ulotki z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w formie 
elektronicznej, 16 publikacje drukowane, ulotki, plakaty, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, broszury, folde-
ry, broszury foldery i ulotki z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia, 35 organizowanie zakupu na rzecz osób trzecich 
leków, środków medycznych, sprzętu diagnostycznego 
oraz innego sprzętu poprawiającego komfort pacjentów, 
organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków far-
maceutycznych dla placówek zajmujących się leczeniem 
i rehabilitacją, usługi związane z promowaniem pomocy 

dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, bezdom-
nym i samotnym, organizowanie aukcji publicznych, usługi 
reklamowe w zakresie profilaktyki zdrowotnej i terapii, usłu-
gi promowania działań w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających terapii oraz rehabilitacji osób chorych i nie-
pełnosprawnych, prowadzenie kompleksowych kampanii 
reklamowych w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży oraz 
edukacji, promowanie akcji pozyskiwania funduszy na rzecz 
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, osobom 
chorym oraz niepełnosprawnym, organizowanie zakupu 
leków i sprzętu dla placówek medycznych, domów dziecka, 
domów starców, hospicjów i ośrodków rehabilitacyjnych, 
36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, 
gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą 
imprez rozrywkowych, inwestowanie funduszy na cele cha-
rytatywne, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek chary-
tatywnych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, 
zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie  
finansowe, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, 
sponsorowanie finansowe, pozyskiwanie kapitału finanso-
wego, pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, 
udzielanie wsparcia finansowego, w tym stypendiów, dla 
dzieci lub młodzieży, organizowanie zbierania funduszy, 
organizowanie zbiórek finansowych, przydzielanie dotacji 
pieniężnych dla organizacji charytatywnych, przydzielanie 
stypendiów na wyższych uczelniach, przydzielanie stypen-
diów naukowych, sponsorowanie działalności sportowej, 
udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy 
na cele charytatywne, usługi charytatywne, mianowicie 
usługi finansowe, usługi charytatywne w zakresie datków 
pieniężnych, usługi filantropijne w zakresie datków pienięż-
nych, usługi funduszu dobroczynnego, usługi gromadzenia 
funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, 
usługi w zakresie dotacji finansowych, usługi w zakresie 
pozyskiwania funduszy, usługi w zakresie sponsoringu  
finansowego, zbieranie funduszy, zbiórka funduszy dobro-
czynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastro-
fom, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usłu-
gi wydawnicze i reporterskie, organizowanie seminariów 
związanych z edukacją, zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka/edukacja], usługi edukacyjne, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], wspomaganie działalności edukacyjnej, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, 
zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wyda-
rzeń i kampanii społecznych, organizowanie i prowadzenie 
loterii, usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wy-
dawnicze, filmowe, audiowizualne, radiowe, multimedial-
ne, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperio-
dycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawania 
czasopism, gazet, magazynów, dzienników, periodyków, 
książek, usługi publikacji, publikowanie materiałów druko-
wanych i publikacji drukowanych, publikowanie czasopism, 
gazet, magazynów, periodyków, książek i tekstów innych 
niż teksty reklamowe, również w Internecie i elektronicznie, 
usługi publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, 
publikacje multimedialne i internetowe.

(210) 522522 (220) 2017 06 16
(731) Autoplastic LLC, Iwancewo, RU
(540) (znak słowny)
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(540) SMARTMAT
(510), (511) 17 dźwiękoszczelne materiały, materiały nie-
przewodzące do zatrzymywania ciepła, tkaniny izolacyjne, 
mieszanki chemiczne zatrzymujące ciepło, taśmy samoprzy-
lepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy do-
mowego, tworzywa sztuczne półprzetworzone, taśmy izola-
cyjne, ognioodporne materiały izolacyjne.

(210) 522529 (220) 2020 12 22
(731) JOHN JAKUB, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) by Insomnia

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 29.01.13, 03.13.01, 03.13.24
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie.

(210) 522534 (220) 2020 12 22
(731) IMPALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łodź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAFFT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.03.01, 
26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 7 maszyny do szycia, maszyny do krojenia, ma-
szyny do prasowania, maszyny do klejenia tekstyliów, ma-
szyny do formowania wyrobów odzieżowych, 35 sprzedaż 
detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprze-
daży detalicznej i hurtowej, w tym za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej oraz innych środków komunikacji 
w zakresie towarów: maszyny do szycia, maszyny do kroje-
nia, maszyny do prasowania, maszyny do klejenia tekstyliów, 
maszyny do formowania wyrobów odzieżowych.

(210) 522548 (220) 2020 12 23
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE, 

Grajewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) łaciaty i ja

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem 
oleju, masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne 
produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki 
ziarniste, sery, produkty seropodobne, serki, serki kremowe, 
serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, 

tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mlecz-
ne, desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka, mleko do kawy 
(zabielacze do kawy), śmietanka do kawy.

(210) 522553 (220) 2020 12 23
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARD ROCK CIDER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 cydr, wina.

(210) 522563 (220) 2020 12 24
(731) ALEKSANDROWICZ APOLONIA ARCY-MIEJSCE, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARCY-MIEJSCE
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, 
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, analizy w zakresie inwestycji, analizy finansowo 
- ekonomiczne, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradz-
two dotyczące kredytów, doradztwo finansowe, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach  
finansowych, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkanio-
wych, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, wyce-
na nieruchomości, ocena zdolności kredytowej firm i osób pry-
watnych, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, pomoc 
w zakupie nieruchomości, handel nieruchomościami, sprzedaż 
nieruchomości, zakup nieruchomości na własny rachunek 
w celu dalszej odsprzedaży, zakup nieruchomości w celu wy-
najmu, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, 
administrowanie nieruchomościami, usługi nabywania nieru-
chomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje mająt-
kowe [nieruchomości], zarządzanie portfelem nieruchomości, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, ocena nieruchomości 
[wycena], usługi wyceny nieruchomości, agencje mieszkaniowe 
(nieruchomości), doradztwo związane z kredytami hipoteczny-
mi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi agencji nierucho-
mości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu 
osób trzecich], usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wy-
najmie przedsiębiorstw, usługi agencji w zakresie sprzedaży nie-
ruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości.

(210) 522566 (220) 2020 12 25
(731) LANTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TEMIDA
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(531) 26.11.03, 26.13.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 38 łączność poprzez sieci komputerowe i do-
stęp do Internetu, 39 transport, usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, 45 usługi 
prawne.

(210) 522572 (220) 2020 12 26
(731) TEMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAILA boutique

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 bluzki, koszule, podkoszulki, spodnie, spódni-
ce, swetry, kamizelki, getry, legginsy, płaszcze, bluzy dresowe, 
bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kaptu-
rem, bluzy z kapturem, kurtki bluzy.

(210) 522573 (220) 2020 12 26
(731) WIŚNIEWSKI ADAM, Koronowo
(540) (znak słowny)
(540) ASPOS
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne, do pobrania, interaktywne publikacje elektroniczne, 
dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, zapi-
sane pliki danych, 16 kwestionariusze drukowane, drukowa-
ne ankiety, formularze [blankiety, druki].

(210) 522575 (220) 2020 12 26
(731) BOBIN JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE DUET, Chełmno
(540) (znak słowny)
(540) BOBIN
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, akcesoria me-
talowe do okien, akcesoria metalowe do szyn szafy, blo-
kujące nakrętki metalowe, części zamków z metalu, meta-
lowe klucze, metalowe kołki zabezpieczające, metalowe 
mechanizmy zamykające, metalowe obudowy do zam-
ków, metalowe wkładki zamka, metalowe zamki do drzwi, 
metalowe zasuwy do drzwi, metalowe wsporniki do me-
bli, metalowe wsporniki do kabli, zamki metalowe, klamry 
metalowe, karabińczyki metalowe, metalowe oczka za-
wiasowe, metalowe nakrętki gwintowane, metalowe łącz-
niki gwintowane, metalowe wkręty do drewna, nakrętki 
śrub z metalu, metalowe zamknięcia do okien, pinezki 
z metalu, śruby metalowe, strzemiona metalowe, sworz-
nie metalowe z płaskimi łbami i otworami na zawleczkę, 
zaciski metalowe, zamki obrotowe do okien metalowe, 
zatyczki [wyroby żelazne], zawiasy metalowe, wsporniki 
metalowe, metalowe profile, pręty z metalu, łączniki me-
talowe do okien skrzynkowych, metalowe łączniki doko-

we, prowadnice metalowe, prowadnice szuflad z metalu, 
prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], profile alu-
miniowe, półki metalowe [konstrukcje], okucia meblowe 
z metalu, okucia metalowe, mocowania z metali do szkła, 
listwy metalowe do mocowania okien [kitlistwy], zatrzaski 
metalowe do mebli, metalowe zatrzaski kulkowe, meta-
lowe ramy regałów [inne niż meble], metalowe wsporni-
ki do półek [inne niż części mebli], metalowe odbojniki 
drzwiowe, kosze metalowe, wsporniki metalowe do ba-
lustrad, uchwyty, poręcze metalowe, uchwyty metalowe 
do szuflad, metalowe uchwyty prysznicowe, metalowe 
żaluzje zwijane, metalowe nakrętki, kółka samonastawne 
do mebli metalowe, metalowe zamki szyfrowe z kom-
binacją liter, 20 meble i akcesoria meblowe wyposaże-
nia domu, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, 
niemetalowe elementy złączne, elementy meblowe, złą-
cza do mebli, drzwi do mebli ze szkła, kosze niemetalo-
we, kółka samonastawne, kółka samonastawne do łóżek 
niemetalowe, listwy profilowe do luster, listwy profilowe 
do mebli [gzymsy], lustra (srebrzone szkło), prowadnice 
do szuflad [okucia meblowe], odbojniki do drzwi z two-
rzyw sztucznych, wsporniki do kabli wykonane z tworzyw 
sztucznych, niemetalowe wsporniki półek, wsporniki 
do materiałów wystawowych, systemy do zabudowy we-
wnętrznej szaf wnękowych i garderob [części mebli], pół-
ki na klawiatury komputerowe, stopki do mebli, uchwyty 
do szuflad, nie z metalu, niemetalowe uchwyty do mebli, 
uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, żaluzje we-
wnętrzne, nakrętki niemetalowe, zawiasy niemetalowe, 
zawiasy z elementem mocującym z materiałów nieme-
talowych, zamki do mebli niemetalowe, zamki szyfrowe 
niemetalowe [nieelektryczne], łączniki do okien niemeta-
lowe, łączniki do żaluzji listewkowych, łączniki gwintowe, 
niemetalowe, meble wykonane głównie ze szkła, moco-
wania śrubowe, niemetalowe, niemetalowe elementy 
łączące do mebli, nogi do mebli, oprawy do szczotek, 
przyssawki z tworzyw sztucznych, szuflady, uchwyty 
przyssawkowe [mocowania], zamki i klucze, niemetalowe, 
zatrzaski niemetalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej, de-
talicznej i poprzez internet następujących towarów: me-
talowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
drobne wyroby metalowe, akcesoria metalowe do okien, 
akcesoria metalowe do szyn szafy, blokujące nakrętki 
metalowe, części zamków z metalu, metalowe klucze, 
metalowe kołki zabezpieczające, metalowe mechanizmy 
zamykające, metalowe obudowy do zamków, metalowe 
wkładki zamka, metalowe zamki do drzwi, metalowe za-
suwy do drzwi, metalowe wsporniki do mebli, metalowe 
wsporniki do kabli, zamki metalowe, klamry metalowe, ka-
rabińczyki metalowe, metalowe oczka zawiasowe, meta-
lowe nakrętki gwintowane, metalowe łączniki gwintowa-
ne, metalowe wkręty do drewna, nakrętki śrub z metalu, 
metalowe zamknięcia do okien, pinezki z metalu, śruby 
metalowe, strzemiona metalowe, sworznie metalowe 
z płaskimi łbami i otworami na zawleczkę, zaciski metalo-
we, zamki metalowe, zamki obrotowe do okien metalowe, 
zatyczki [wyroby żelazne], zawiasy metalowe, wsporniki 
metalowe, metalowe profile, pręty z metalu, łączniki me-
talowe do okien skrzynkowych, metalowe łączniki doko-
we, prowadnice metalowe, prowadnice szuflad z metalu, 
prowadnice do drzwi przesuwnych (z metalu), profile alu-
miniowe, półki metalowe (konstrukcje), okucia meblowe 
z metalu, okucia metalowe, mocowania z metali do szkła, 
listwy metalowe do mocowania okien [kitlistwy], zatrzaski 
metalowe do mebli, metalowe zatrzaski kulkowe, meta-
lowe wsporniki do mebli, metalowe ramy regałów [inne 
niż meble], metalowe wsporniki do półek [inne niż części 
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mebli], metalowe odbojniki drzwiowe, kosze metalowe, 
wsporniki metalowe do balustrad, zatrzaski metalowe 
do mebli, uchwyty, poręcze metalowe, uchwyty metalo-
we do szuflad, metalowe uchwyty prysznicowe, metalo-
we żaluzje zwijane, metalowe nakrętki, zawiasy metalowe, 
kółka samonastawne do mebli metalowe, metalowe zam-
ki szyfrowe z kombinacją liter, meble i akcesoria meblo-
we wyposażenia domu, osprzęt do drzwi, bram i okien, 
niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, elementy 
meblowe, niemetalowe elementy złączne, złącza do me-
bli, drzwi do mebli ze szkła, kosze niemetalowe, kółka 
samonastawne, kółka samonastawne do łóżek niemetalo-
we, listwy profilowe do luster, listwy profilowe do mebli 
[gzymsy], lustra (srebrzone szkło), prowadnice do szuflad 
(okucia meblowe), odbojniki do drzwi z tworzyw sztucz-
nych, wsporniki do kabli wykonane z tworzyw sztucznych, 
niemetalowe wsporniki półek, wsporniki do materiałów 
wystawowych, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf 
wnękowych i garderób (części mebli), półki na klawiatu-
ry komputerowe, stopki do mebli, uchwyty do szuflad, 
nie z metalu, niemetalowe uchwyty do mebli, uchwyty 
z tworzyw sztucznych do mebli, żaluzje wewnętrzne, na-
krętki niemetalowe, zawiasy niemetalowe, zawiasy z ele-
mentem mocującym z materiałów niemetalowych, zam-
ki do mebli niemetalowe, zamki szyfrowe niemetalowe 
[nieelektryczne], łączniki do okien niemetalowe, łączniki 
do żaluzji listewkowych, łączniki gwintowe, niemetalowe, 
meble wykonane głównie ze szkła, mocowania śrubowe, 
niemetalowe, niemetalowe elementy łączące do mebli, 
nogi do mebli, oprawy do szczotek, przyssawki z tworzyw 
sztucznych, szuflady, uchwyty przyssawkowe [mocowa-
nia], zamki i klucze, niemetalowe, zatrzaski niemetalowe.

(210) 522578 (220) 2020 12 27
(731) WORWA KATARZYNA ART FACE, Tokarnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Art Face

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie kursów szkolenio-
wych on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line, 
udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, organizacja 
webinariów, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, 
usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosme-
tyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania maki-
jażu, usługi przedłużania rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi 
salonów piękności, zabiegi pielęgnacji urody, doradztwo 
dotyczące urody, nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs.

(210) 522581 (220) 2020 12 27
(731) DZIADUCH KRZYSZTOF PPHU MASZYNY 

I PRZETWÓRSTWO NASION OLEISTYCH OLVITA, 
Panków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1657 Pierniki Świdnickie

(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.17, 07.01.03, 
25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, piernik, 
pierniczki.

(210) 522582 (220) 2020 12 27
(731) DZIADUCH KRZYSZTOF PPHU MASZYNY 

I PRZETWÓRSTWO NASION OLEISTYCH OLVITA, 
Panków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1657 Frykasy Świdnickie

(531) 07.01.03, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.17, 
26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukier-
nicze w polewie czekoladowej, herbatniki, herbatniki obla-
ne czekoladą, czekolada, czekolada pitna, gorąca czekolada, 
czekolada w proszku, czekolada do wyrobów cukierniczych 
i chleba, czekoladki, cukierki, krówka (cukierek), landrynki, 
lizaki [wyroby cukiernicze], pralinki, słodycze czekoladowe, 
desery czekoladowe, kremy czekoladowe, sos czekoladowy, 
polewy o smaku czekoladowym, syrop czekoladowy, syropy 
smakowe, musy czekoladowe, marcepan, marcepan w cze-
koladzie, orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby cukier-
nicze, owoce w polewie czekoladowej, batoniki, batony cze-
koladowe, batony zbożowe i energetyczne, wafelki [artykuły 
spożywcze], wafle czekoladowe, bezy, budynie deserowe, 
kakao, żywność zawierająca kakao [jako główny składnik], 
herbaty, kawa, napoje czekoladowe, czekoladowa kawa.

(210) 522583 (220) 2020 12 27
(731) WIŚNIEWSKI ARKADIUSZ, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) DEKMET
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny do cięcia 
[do obróbki metalu], maszyny do obróbki drewna, maszyny 
do kształtowania metalu, maszyny do cięcia prętów zbroje-
niowych, maszyny do cięcia metali, maszyny do gładzenia 
do obróbki metali, giętarki do obróbki metalu, gwintownice 
[maszyny], gwintowniki [obrabiarki], prostownice do blach 
[maszyny], przecinaki do maszyn, dłutownice [do obróbki 
metalu], dziurkarki [do obróbki metalu], frezarki [do obrób-
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ki metalu], obrabiarki do metalu, przeciągarki [do obróbki 
metalu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], strugarki 
wzdłużne [do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki metalu], 
tokarki [do obróbki metalu], wiertarki do obróbki metalu, 
przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], olejowe prasy 
hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobotyzowane mecha-
nizmy do obróbki metalu, mechanizmy zrobotyzowane 
do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki metali, 
automaty przemysłowe stosowane do produkcji, maszyny 
do ciągnienia drutu, maszyny do formowania drutu, maszy-
ny do zwijania drutu, pakowarki, narzędzia do pakowania  
[maszyny], wałki jako części linii pakujących [maszyny], be-
toniarki, maszyny do wykańczania betonu, maszyny natry-
skujące beton, maszyny umieszczające beton, wibratory 
do betonu, narzędzia do układania płytek [maszyny], ma-
szyny do wylewek, pompy do betonu, maszyny budowlane 
do konstrukcji betonowych, tarcze tnące do użytku jako czę-
ści maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamen-
towym, maszyny do formowania drewna, piły [maszyny], 
piły tarczowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], 
frezarki do drewna, maszyny do mielenia drewna, maszyny 
do cięcia drewna na wióry, maszyny do korowania drewna, 
łuparki do drewna [maszyny], strugarki do drewna, tokarki 
do drewna, wiertarki do drewna, elektryczne piły do drewna, 
bruzdownice [obrabiarki], frezy [obrabiarki], szlifierki, frezy 
do frezarek.

(210) 522584 (220) 2020 12 27
(731) WIŚNIEWSKI ARKADIUSZ, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) PROMANI
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny do cięcia 
[do obróbki metalu], maszyny do obróbki drewna, maszyny 
do kształtowania metalu, maszyny do cięcia prętów zbroje-
niowych, maszyny do cięcia metali, maszyny do gładzenia 
do obróbki metali, giętarki do obróbki metalu, gwintownice 
[maszyny], gwintowniki [obrabiarki], prostownice do blach 
[maszyny], przecinaki do maszyn, dłutownice [do obróbki 
metalu], dziurkarki [do obróbki metalu], frezarki [do obrób-
ki metalu], obrabiarki do metalu, przeciągarki [do obróbki 
metalu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], stru-
garki wzdłużne [do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki 
metalu], tokarki [do obróbki metalu], wiertarki do obróbki 
metalu, przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], olejowe 
prasy hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobotyzowane 
mechanizmy do obróbki metalu, mechanizmy zrobotyzo-
wane do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki 
metali, automaty przemysłowe stosowane do produkcji, 
maszyny do ciągnienia drutu, maszyny do formowania 
drutu, maszyny do zwijania drutu, pakowarki, narzędzia 
do pakowania [maszyny], wałki jako części linii pakujących 
[maszyny], betoniarki, maszyny do wykańczania betonu, 
maszyny natryskujące beton, maszyny umieszczające be-
ton, wibratory do betonu, narzędzia do układania płytek 
[maszyny], maszyny do wylewek, pompy do betonu, ma-
szyny budowlane do konstrukcji betonowych, tarcze tnące 
do użytku jako części maszyn, narzędzia do cięcia metalu 
z ostrzem diamentowym, maszyny do formowania drew-
na, piły [maszyny], piły tarczowe [stosowane w przemyśle 
obróbki drewna], frezarki do drewna, maszyny do miele-
nia drewna, maszyny do cięcia drewna na wióry, maszyny 
do korowania drewna, łuparki do drewna [maszyny], stru-
garki do drewna, tokarki do drewna, wiertarki do drewna, 
elektryczne piły do drewna, bruzdownice [obrabiarki], 
frezy [obrabiarki], szlifierki, frezy do frezarek, adres do kore-
spondencji.

(210) 522585 (220) 2020 12 27
(731) KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie przetwory Frutuś

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przeciery warzywne, przeciery owocowe, 
dżemy i marmolady owocowe, 30 przeciery warzywne 
[sosy], sosy owocowe, słodycze owocowe, cukierki, żelki 
[wyroby cukiernicze], guma do żucia, 32 owocowe nektary, 
bezalkoholowe, soki, napoje owocowe, napoje warzywne, 
napoje orzeźwiające, woda [napoje], 35 usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: 
przeciery warzywne, przeciery owocowe, dżemy i marmola-
dy owocowe, przeciery warzywne [sosy], sosy owocowe, sło-
dycze owocowe, cukierki, żelki [wyroby cukiernicze], guma 
do żucia, owocowe nektary, bezalkoholowe, soki, napoje 
owocowe, napoje warzywne, napoje orzeźwiające, woda 
[napoje].

(210) 522603 (220) 2020 12 23
(731) DBMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DMSales

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe bazy danych  
(pozyskiwanie danych), profilowanie konsumentów do ce-
lów komercyjnych lub marketingowych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, usługi marke-
tingowe, 42 tworzenie oprogramowania komputerowego, 
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi infor-
matyczne], udostępnianie programów komputerowych 
ze sztuczną inteligencją w sieciach danych.

(210) 522609 (220) 2020 12 23
(731) DBMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEADIN
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce wyszukiwanie danych, 35 skomputeryzowana weryfikacja 
danych.

(210) 522616 (220) 2020 12 28
(731) KOCISZEWSKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MiSiE TULiSiE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.14, 03.01.24
(510), (511) 16 książki dla dzieci, książki dla dzieci z elemen-
tem audio, książki z zadaniami dla dzieci, kubki na ołówki, 
21 kubki, kubki do napojów, 25 koszulki z nadrukami, koszulki 
dla dzieci, 28 przyrządy do zabawy do użytku w przedszko-
lach i żłobkach, zabawki, zabawki edukacyjne, zabawki mó-
wiące, zabawki pluszowe, zabawki rozwojowe dla niemow-
ląt, klocki do budowy [zabawki], 35 prowadzenie sprzedaży 
stacjonarnej, internetowej, detalicznej i hurtowej książek dla 
dzieci, książek dla dzieci z elementem audio, książek z zada-
niami dla dzieci, kubków na ołówki, kubków, kubków do na-
pojów, koszulek z nadrukami, koszulek dla dzieci, 41 przed-
szkola, 42 projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, 
43 placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi 
dziećmi, żłobki.

(210) 522618 (220) 2020 12 24
(731) MIASTO BIAŁYSTOK, Białystok
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 02.05.02, 02.05.05, 02.05.23
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, cza-
sopisma, ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem urządzeń).

(210) 522621 (220) 2020 12 24
(731) MIASTO BIAŁYSTOK, Białystok
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 02.05.03, 02.05.05, 02.05.23
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, cza-
sopisma, ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem urządzeń).

(210) 522631 (220) 2020 12 28
(731) ZATKE ALEKSANDER LASER DELUX, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laser DeLux

(531) 05.03.13, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich.

(210) 522633 (220) 2020 12 28
(731) KWIATKOWSKI TOMASZ AVO CORP., Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) avomoda

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi 
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi handlu de-
talicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakry-
ciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami, usługi w zakresie sklepów de-
talicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży.

(210) 522639 (220) 2020 12 28
(731) KUCHARSKA-SZYDELSKA MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO TU NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], agencje nieruchomości, 
wycena nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, za-
rządzanie nieruchomościami, administrowanie nierucho-
mościami, usługi nabywania nieruchomości, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, 
wycena nieruchomości [finansowa], ocena nieruchomości 
[wycena], agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi 
zarządzania nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieru-
chomości, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], 
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, pomoc w za-
kupie nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości 
dzierżawionych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi w za-
kresie nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, 
oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), oce-
na i wycena nieruchomości, wycena i zarządzanie nierucho-
mościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, biura 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo doty-
czące inwestowania w nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-

mości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi w zakre-
sie zarządzania nieruchomościami, agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie 
dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nie-
ruchomości za prowizję, wybór i nabywanie nieruchomości 
[w imieniu osób trzecich].

(210) 522648 (220) 2020 12 28
(731) MASIAREK BARTŁOMIEJ BAGGAGE,  

Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAGGAGE

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki na do-
kumenty, aktówki, teczki, bagaż, bagaż na kółkach, bagaże 
podróżne, etui do kart kredytowych, etui, futerały na do-
kumenty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui 
na karty kredytowe, portfele na karty kredytowe, etui na kar-
ty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe 
z imitacji skóry, etui na karty [portfele], etui na karty [wyroby 
skórzane], etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, 
etui na klucze z imitacji skóry, etui na krawaty, etui na pielu-
chy, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui na wizytów-
ki w postaci portfeli, etui z imitacji skóry, etykiety na bagaż 
z kauczuku, futerały na przybory do golenia, sprzedawane 
bez wyposażenia, futerały w postaci etui na klucze, koper-
tówki, kopertówki [małe torebki], koperty ze skóry do pa-
kowania, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, ko-
smetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki niewyposażone, 
kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], kosmetyczki 
sprzedawane bez zawartości, małe portmonetki, małe pleca-
ki, małe damskie torebki bez rączki, małe torby dla mężczyzn, 
małe torebki kopertówki, małe walizki, metalowe etykiety 
na bagaż, niewielkie torby podróżne, plecaki, pasy do ba-
gażu, paski do torebek na ramię, paski do portmonetek, 
nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, plecaki dla wę-
drowników, plecaki do noszenia niemowląt, plecaki [małe], 
plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, 
plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki z kółkami, 
płócienne torby na zakupy, podręczne torby do samolotu, 
podróżne pokrowce na krawaty, podróżne torby, podróżne 
torby na ubranie, pojemniki na monety, portfele, pokrowce 
[worki] na sprzęt, portfele damskie nie z metali szlachetnych, 
portfele do przypinania na pasku, portfele na karty, portfe-
le na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe, portfele 
na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele skórzane, portfele 
wraz z etui na karty, portmonetki, portfele z przegródkami 
na karty, portmonetki do noszenia na nadgarstku, port-
monetki na drobne z metali szlachetnych, sakwy, sakiewki 
skórzane, sakiewki ściągane na sznurek, sakiewki na klucze, 
składane teczki, teczki, teczki i aktówki, teczki konferencyjne, 
teczki na dokumenty, skórzane pasy na ramię, skórzane port-
fele na karty kredytowe, skórzane torby na zakupy, skórzane 
torebki, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby do pracy, 
torby do noszenia niemowląt przez ramię, torby gimnastycz-
ne, torby i portfele skórzane, torby kurierskie, torby lekkoatle-
tyczne, torby myśliwskie, torby na akcesoria do przewijania, 
torby na buty, torby na garnitur, torby na garnitury, koszule 
i sukienki, torby na jednodniowy pobyt, torby na książki, torby 
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na kółkach, torby na materiały do robienia na drutach, torby 
na narzędzia, puste, torby na narzędzia [puste] motocyklowe, 
torby na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, torby 
na nuty, torby na obuwie, torby na odzież sportową, torby 
na pas i na biodra [nerki], torby na pieluchy, torby na piesze 
wycieczki, torby na ramię, torby na ubrania, torby na wyjazdy 
weekendowe, torby na zakupy, torby na zakupy na dwóch 
kółkach, torby na zakupy na kółkach, torby na zakupy wielo-
krotnego użytku, torby na zakupy wykonane ze skóry, torby 
na zakupy z doczepionymi kółkami, torby naramienne dla 
dzieci, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, 
torby podręczne do samolotu, torby podróżne, torby pod-
ręczne na odzież sportową, torby podróżne na buty, torby 
podróżne na kółkach, torby podróżne o małej objętości, 
torby podróżne [podręczne], torby podróżne wykonane 
ze skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, 
torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne 
[wyroby skórzane], torby [pokrowce] na ubrania do podróży, 
torby przenośne, torby robione na drutach, nie z metali szla-
chetnych, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby 
sportowe, torby szkolne na książki, torby szkolne [z paskiem 
na ramię], torby turystyczne, torby typu kufry podróżne, tor-
by uniwersalne, torby wodoodporne, torby w kształcie wal-
ca, torby wykonane ze skóry, torby z frotte, torby z imitacji 
skóry, torby zakupowe, torby ze sznurka na zakupy, torebki, 
torby ze sztucznego futra, torebki damskie, torebki do nosze-
nia przy pasku, torebki do przewieszania przez ramię, torebki 
do ręki, torebki-kuferki [boston bag], torebki męskie, toreb-
ki na biodra [nerki], torebki na narzędzia, sprzedawane bez 
wyposażenia, torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, 
torebki-paski, torebki-paski na biodra, torebki, portmonetki 
i portfele, torebki typu hobo, torebki wieczorowe, torebki-
-worki, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane 
ze skóry, tornistry szkolne, uchwyty do noszenia toreb z za-
kupami, uchwyty do toreb, uniwersalne torby gimnastyczne, 
uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby sportowe 
na kółkach, walizeczki, walizki, walizki biznesowe, walizki 
na dokumenty, walizki podróżne, walizki na kółkach, waliz-
ki na pobyt jednodniowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie pleca-
ków, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie toreb damskich, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie torebek do ręki, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek do no-
szenia przy pasku, usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie torebek do przewieszenia przez ramię, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
toreb męskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
-line w zakresie plecaków uczniowskich, usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone on-line w zakresie plecaków wyciecz-
kowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie toreb uniwersalnych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie portfeli, usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone on-line w zakresie etui na wizytówki, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakre-
sie teczek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie aktówek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie toreb na piesze wycieczki, usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone on-line w zakresie walizek, usługi 
sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie plecaków, usługi 
sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie toreb damskich, 
usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie torebek 
do ręki, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie 
torebek do noszenia przy pasku, usługi sprzedaży hurtowej 
świadczone w zakresie torebek do przewieszenia przez ra-

mię, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie toreb 
męskich, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie 
plecaków uczniowskich, usługi sprzedaży hurtowej świad-
czone w zakresie plecaków wycieczkowych, usługi sprze-
daży hurtowej świadczone w zakresie toreb uniwersalnych, 
usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie portfeli, 
usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie etui na wi-
zytówki, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie 
teczek, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie 
aktówek, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie 
toreb na piesze wycieczki, usługi sprzedaży hurtowej świad-
czone w zakresie walizek.

(210) 522650 (220) 2020 12 28
(731) BIGORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaksmanice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIGORDI

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki 
na dokumenty, aktówki, teczki, bagaż, bagaż na kółkach, 
bagaże podróżne, etui do kart kredytowych, etui, futerały 
na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe, 
etui na karty kredytowe, portfele na karty kredytowe, etui 
na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredy-
towe z imitacji skóry, etui na karty [portfele], etui na karty 
[wyroby skórzane], etui na klucze, etui na klucze wykona-
ne ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na krawaty, 
etui na pieluchy, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, 
etui na wizytówki w postaci portfeli, etui z imitacji skóry, 
etykiety na bagaż z kauczuku, futerały na przybory do gole-
nia, sprzedawane bez wyposażenia, futerały w postaci etui 
na klucze, kopertówki, kopertówki [małe torebki], koperty 
ze skóry do pakowania, kosmetyczki, kosmetyczki bez wy-
posażenia, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki nie-
wyposażone, kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], 
kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, małe portmo-
netki, małe plecaki, małe damskie torebki bez rączki, małe 
torby dla mężczyzn, małe torebki kopertówki, małe waliz-
ki, metalowe etykiety na bagaż, niewielkie torby podróżne, 
plecaki, pasy do bagażu, paski do torebek na ramię, paski 
do portmonetek, nosidełka [plecaki] do noszenia niemow-
ląt, plecaki dla wędrowników, plecaki do noszenia niemow-
ląt, plecaki [małe], plecaki na kółkach, plecaki sportowe, ple-
caki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, 
plecaki z kółkami, płócienne torby na zakupy, podręczne 
torby do samolotu, podróżne pokrowce na krawaty, podróż-
ne torby, podróżne torby na ubranie, pojemniki na mone-
ty, portfele, pokrowce [worki] na sprzęt, portfele damskie 
nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pa-
sku, portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele 
na karty wizytowe, portfele na kostkę, portfele na nadgar-
stek, portfele skórzane, portfele wraz z etui na karty, port-
monetki, portfele z przegródkami na karty, portmonetki 
do noszenia na nadgarstku, portmonetki na drobne z metali 
szlachetnych, sakwy, sakiewki skórzane, sakiewki ściągane 
na sznurek, sakiewki na klucze, składane teczki, teczki, teczki 
i aktówki, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, skó-
rzane pasy na ramię, skórzane portfele na karty kredytowe, 
skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, torby alpini-
styczne, torby biwakowe, torby do pracy, torby do noszenia 
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niemowląt przez ramię, torby gimnastyczne, torby i portfele 
skórzane, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby my-
śliwskie, torby na akcesoria do przewijania, torby na buty, 
torby na garnitur, torby na garnitury, koszule i sukienki, torby 
na jednodniowy pobyt, torby na książki, torby na kółkach, 
torby na materiały do robienia na drutach, torby na narzę-
dzia, puste, torby na narzędzia [puste] motocyklowe, torby 
na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, torby na nuty, 
torby na obuwie, torby na odzież sportową, torby na pas 
i na biodra [nerki], torby na pieluchy, torby na piesze wy-
cieczki, torby na ramię, torby na ubrania, torby na wyjazdy 
weekendowe, torby na zakupy, torby na zakupy na dwóch 
kółkach, torby na zakupy na kółkach, torby na zakupy wielo-
krotnego użytku, torby na zakupy wykonane ze skóry, torby 
na zakupy z doczepionymi kółkami, torby naramienne dla 
dzieci, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, 
torby podręczne do samolotu, torby podróżne, torby pod-
ręczne na odzież sportową, torby podróżne na buty, torby 
podróżne na kółkach, torby podróżne o małej objętości, 
torby podróżne [podręczne], torby podróżne wykonane 
ze skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, 
torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne 
[wyroby skórzane], torby [pokrowce] na ubrania do podróży, 
torby przenośne, torby robione na drutach, nie z metali szla-
chetnych, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby 
sportowe, torby szkolne na książki, torby szkolne [z paskiem 
na ramię], torby turystyczne, torby typu kufry podróżne, tor-
by uniwersalne, torby wodoodporne, torby w kształcie wal-
ca, torby wykonane ze skóry, torby z frotte, torby z imitacji 
skóry, torby zakupowe, torby ze sznurka na zakupy, torebki, 
torby ze sztucznego futra, torebki damskie, torebki do no-
szenia przy pasku, torebki do przewieszania przez ramię, 
torebki do ręki, torebki-kuferki [boston bag], torebki męskie, 
torebki na biodra [nerki], torebki na narzędzia, sprzedawane 
bez wyposażenia, torebki na ramię, torebki noszone na bio-
drach, torebki-paski, torebki-paski na biodra, torebki, port-
monetki i portfele, torebki typu hobo, torebki wieczorowe, 
torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wy-
konane ze skóry, tornistry szkolne, uchwyty do noszenia to-
reb z zakupami, uchwyty do toreb, uniwersalne torby gim-
nastyczne, uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby 
sportowe na kółkach, walizeczki, walizki, walizki biznesowe, 
walizki na dokumenty, walizki podróżne, walizki na kółkach, 
walizki na pobyt jednodniowy, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie pleca-
ków, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie toreb damskich, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie torebek do ręki, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek do no-
szenia przy pasku, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie torebek do przewieszenia przez ramię, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakre-
sie toreb męskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie plecaków uczniowskich, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie plecaków 
wycieczkowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie toreb uniwersalnych, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie portfeli, usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
etui na wizytówki, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne on-line w zakresie teczek, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie aktówek, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie toreb na piesze 
wycieczki, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie walizek, usługi sprzedaży hurtowej świadczone 

w zakresie plecaków, usługi sprzedaży hurtowej świadczo-
ne w zakresie toreb damskich, usługi sprzedaży hurtowej 
świadczone w zakresie torebek do ręki, usługi sprzedaży 
hurtowej świadczone w zakresie torebek do noszenia przy 
pasku, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie to-
rebek do przewieszenia przez ramię, usługi sprzedaży hur-
towej świadczone w zakresie toreb męskich, usługi sprzeda-
ży hurtowej świadczone w zakresie plecaków uczniowskich, 
usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie plecaków 
wycieczkowych, usługi sprzedaży hurtowej świadczone 
w zakresie toreb uniwersalnych, usługi sprzedaży hurtowej 
świadczone w zakresie portfeli, usługi sprzedaży hurtowej 
świadczone w zakresie etui na wizytówki, usługi sprzedaży 
hurtowej świadczone w zakresie teczek, usługi sprzedaży 
hurtowej świadczone w zakresie aktówek, usługi sprzedaży 
hurtowej świadczone w zakresie toreb na piesze wycieczki, 
usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie walizek.

(210) 522660 (220) 2020 12 29
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aurobiot
(510), (511) 5 leki, suplementy diety, preparaty farmaceu-
tyczne, z wyłączeniem leków, suplementów diety oraz pre-
paratów farmaceutycznych stosowanych w terapii genowej.

(210) 522661 (220) 2020 12 29
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aurocefurox
(510), (511) 5 leki dla ludzi, produkty farmaceutyczne, suple-
menty diety.

(210) 522671 (220) 2020 12 29
(731) NIEZGODA DOMINIK ATUM PLUS BTH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATUM PLUS

(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa, obsługa i konserwacja pojazdów, 
naprawy blacharskie karoserii samochodów, naprawy bezin-
wazyjne wgniotek i wgnieceń w karoseriach samochodów, 
naprawy samochodów po gradobiciu.

(210) 522672 (220) 2020 12 28
(731) ZAJĄC PRZEMYSŁAW UTB POLSKA, Chwałkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UTB Polska
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(531) 18.01.14, 18.01.15, 18.01.16, 18.01.19, 18.01.23, 18.01.25, 
27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opon 
przemysłowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
opon do wózków widłowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie chwytaków, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie pozycjonerów, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie łańcuchów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wi-
deł, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie trzpieni, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie żurawi, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie szufli do materiałów sypkich, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie wideł teleskopowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lemieszy do śniegu, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie paletyzerów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie obrotnic, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie pozycjonerów wideł, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie chwytaków widłowych, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie chwytaków do bel makulatury, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chwytaków obroto-
wych do skrzynio-palet, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie chwytaków do kartonów, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie chwytaków obrotowych do zwoi papieru, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie chwytaków obrotowych 
do beczek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chwyta-
ków obrotowych do kręgów betonowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie wózków widłowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie mini dźwigów, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie mini żurawi, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie części do wózków widłowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów do wózków widłowych, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opon przemysłowych, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opon do wózków wi-
dłowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pozycjonerów, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie łańcuchów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie wideł, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie trzpieni, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żurawi, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szufli do materiałów 
sypkich, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wideł tele-
skopowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lemieszy 
do śniegu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie paletyze-
rów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obrotnic, usługi 
sprzedaj’ hurtowej w zakresie pozycjonerów wideł, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków widłowych, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków do bel ma-
kulatury, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków 
obrotowych do skrzynio-palet, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie chwytaków do kartonów, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie chwytaków obrotowych do zwoi papieru, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków obro-
towych do beczek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
chwytaków obrotowych do kręgów betonowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie chwytaków obrotowych 
do kręgów betonowych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie wózków widłowych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie mini dźwigów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
mini żurawi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części 
do wózków widłowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie artykułów do wózków widłowych, 37 serwis i naprawa 
urządzeń do podnoszenia, serwisowanie dźwigów, serwiso-
wanie obrabiarek, serwisowanie rurociągów, serwisowanie 
przewodów, serwis urządzeń elektronicznych, serwisowanie 
sieci elektrycznych, serwisowanie bojlerów przemysłowych, 
serwisowanie pojazdów dostawczych, serwisowanie rur ka-
nalizacyjnych, serwis elektrycznych urządzeń konsumenc-
kich, serwisowanie oraz przegląd silników pojazdów, konser-

wacja, serwis i naprawa pojazdów, serwis maszyn i urządzeń 
produkcyjnych, konserwacja i serwisowanie alarmów antyw-
łamaniowych, regularne serwisowanie urządzeń do wenty-
lacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, re-
gularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, konserwacja, 
serwis, strojenie i naprawa silników, serwis i naprawa mecha-
nicznych platform dostępowych, serwis i naprawa platform 
roboczych unoszących, naprawa dźwigów, naprawa pomp, 
naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa elementów sil-
ników, naprawa pieców przemysłowych, naprawa urządzeń 
elektrycznych, organizowanie naprawy pojazdów, naprawa 
karoserii samochodowych, usługi ślusarskie [naprawa], napra-
wa sprzętu elektrycznego, naprawa urządzeń ogrzewczych, 
naprawa maszyn przemysłowych, informacja o naprawach, 
naprawa artykułów z żelaza, wynajem urządzeń hydraulicz-
nych, wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem sprzętu podno-
śnikowego, wynajem pomp do odwadniania, wynajem rusz-
towań, wynajem dźwigów, wynajem narzędzi, wynajem ma-
szyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, 
wynajem urządzeń do podnoszenia do użytku w budow-
nictwie, budowla akumulatorowni, modernizacja akumula-
torowni, serwis baterii, wynajem prostowników, wynajem  
żurawi, serwis żurawi, serwis wózków widłowych, serwis 
baterii trakcyjnych, 39 wynajem wózków widłowych, wypo-
życzanie wózków widłowych, udzielanie informacji dotyczą-
cych wynajmu maszyn i urządzeń do pakowania lub owija-
nia, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, 
wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub zawijania, 
informacja o magazynowaniu, informacja o składowaniu, 
magazynowanie, przechowywanie części do pojazdów me-
chanicznych, pakowanie towaru, składowanie, składowanie 
towarów, usługi informacyjne związane z przechowywa-
niem, usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, usłu-
gi doradcze związane z przepakowywaniem towarów, usługi 
doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi doradcze 
w zakresie magazynowania towarów, usługi przechowy-
wania paczek, usługi przechowywania w chłodniach, usługi 
składowania, usługi związane z magazynowaniem towarów, 
usługi w zakresie przechowywania bagażu, transport lądo-
wy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy, 
usługi transportowe, usługi transportu drogowego, usługi 
transportu pojazdami silnikowymi, usługi w zakresie organi-
zowania transportu, usługi w zakresie organizowania trans-
portu drogowego, udostępnianie pojazdów do wynajmu.

(210) 522674 (220) 2020 12 28
(731) BUŁKOWSKI KAROL NADZWYCZAJNIE, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NADZWYCZAJNIE

(531) 02.09.01, 11.03.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-
-line w zakresie wyrobów ceramicznych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie filiżanek do kawy, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie ceramicznych filiżanek do kawy, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie ceramicznych kubków, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zastawy stołowej, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie serwisów kuchen-
nych z porcelany, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
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naczyń wykonanych z porcelany, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie dzbanków, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie dzbanków do kawy, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie glinianych kubków, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie mis ceramicznych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie zdobionych wyrobów porcelanowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie zestawów filiżanek do kawy, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kubków do kawy, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rondli ceramicznych, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek do kawy, 
usługi sprzedaj hurtowej w zakresie ceramicznych filiżanek 
do kawy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ceramicz-
nych kubków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zastawy 
stołowej, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie serwisów ku-
chennych z porcelany, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
naczyń wykonanych z porcelany, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie dzbanków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
dzbanków do kawy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
glinianych kubków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie mis 
ceramicznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zdobio-
nych wyrobów porcelanowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie zestawów filiżanek do kawy, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie kubków do kawy, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie rondli ceramicznych.

(210) 522676 (220) 2020 12 28
(731) NOWACZYK CAFE SPÓŁKA JAWNA, Dopiewo
(540) (znak słowny)
(540) Nowaczyk
(510), (511) 30 bezy, budyń ryżowy, budynie deserowe, bu-
dynie deserowe w proszku, bułeczki z czekoladą, bułeczki 
z dżemem, bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, chałwa, 
chleb, ciasteczka solone, ciastka serowe, ciastka z prosa wią-
zanego cukrem lub z ryżu prażonego, ciasto na biszkopty, 
cienkie kruche naleśniki, cienkie kruche placki z przyprawami 
[papad], cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], 
cienkie naleśniki, cienkie płaty czekoladowe zawierające mie-
lone ziarna kawy, crème caramel [karmelowy deser], croissant 
[rogaliki z ciasta francuskiego], cukierki, czekolada, czekolada 
do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada na polewy 
lub posypki, czekolada nielecznicza, czekolada z alkoholem, 
czekolada z bąbelkami, czekolada z japońskim chrzanem, 
czekoladki, czekoladki z likierem, czekoladowe dodatki sma-
kowe, czekoladowe fondue, czekoladowe ozdoby do ciast, 
czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekolado-
we wyroby cukiernicze zawierające praliny, dekoracje z cze-
kolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady 
na choinki, deser puddingowy na bazie ryżu, desery czeko-
ladowe, desery z muesli, drobiny kajmakowe, dżem ze słod-
kiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli 
[nerikiri], gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekola-
dową, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery [na ba-
zie czekolady], gotowe desery [wyroby cukierniczej, gotowe 
do spożycia puddingi, imitacje kremu budyniowego, jabłka 
w cieście, jadalny papier ryżowy, jagody pokryte czekoladą, 
koreczki, kanapeczki, krakersy, krem jajeczny custard, kremy 
budyniowe custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, 
kremy czekoladowe do smarowania, kremy na bazie kakao 
w postaci past do smarowania, króliczki z czekolady, lodo-
we słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, marcepan, marce-
pan w czekoladzie, mieszanki czekolady na gorąco, migdały 
w polewie czekoladowej, mleczne wyroby cukiernicze, mro-
żone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wy-
roby cukiernicze na patyku, musy, musy czekoladowe, musy 
deserowe, musy, naleśniki, nielecznicze draże, orzechowe 

wyroby cukiernicze, orzechy macadamia w polewie czeko-
ladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czeko-
ladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzeszki 
ziemne zatopione w karmelowym batoniku, owoce pod kru-
szonką, owoce w polewie czekoladowej, owocowe galaretki 
[słodycze], papadumy, papier jadalny, pasty czekoladowe 
do chleba, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty czeko-
ladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie 
czekolady, pasty z czekolady i orzechów do smarowania ka-
napek, pastylki cukiernicze do pieczenia, pikantne herbatni-
ki, pływające wyspy [deser], żywność zawierająca kakao [jako 
główny składnik], żywność na bazie kakao, ziołowo-miodo-
we pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], ziarna kawy po-
wlekane cukrem, wyroby piekarnicze bezglutenowe, wyroby 
piekarnicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby 
cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze za-
wierające dżem, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem 
alkoholowym, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem 
owocowym, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym 
wino, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby 
cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze o smaku miętowym 
nielecznicze, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, 
wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukierni-
cze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze 
na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby 
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cu-
kiernicze czekoladowe o smaku praliny, wiórki do wyrobów 
cukierniczych z masła orzechowego, wata cukrowa, trufle 
[wyroby cukiernicze], trufle rumowe [wyroby cukiernicze], 
trufle czekoladowe, torty Pawłowej z orzechami laskowy-
mi, torty Pawłowej o smaku orzechów laskowych, tiramisu, 
tabletki [wyroby cukiernicze], sztuczna czekolada, suszone, 
słodzone ciastka z mąki ryżowej czyli rakugan, suflety de-
serowe, substytuty czekolady, substytut marcepanu, spody 
do ciasta z krakersów graham, sos czekoladowy, sopapilla 
[smażony chleb], sopaipillas [smażone ciastka], solone wa-
felki, smażone ciasteczka plecione, smakowe wyroby cukier-
nicze na bazie cukru, słodycze lodowe, słodycze gotowane, 
słodkie bułki, słodkie babeczki Panettone, składniki na bazie 
kakao do produktów cukierniczych, ryż na mleku, puddingi 
ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, puddin-
gi, praliny z waflem, biała herbata, biała herbata w proszku, 
cappuccino, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada 
mleczna, czarna herbata w proszku, czekolada pitna, czeko-
lada w proszku, czekoladki, czekoladowe napoje spożywcze 
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, czekolado-
wa kawa, ekstrakty czekoladowe, espresso, filtry w postaci 
toreb papierowych wypełnione kawą, gorąca czekolada, 
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe kakao i napo-
je na bazie kakao, gotowe napoje kawowe, herbata, herbata 
bez teiny słodzona słodzikami, herbata bezteinowa, herbata 
chai, herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata czarna, her-
bata czarna herbata angielska], herbata do zaparzania, her-
bata earl grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herba-
ta jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata jaśmi-
nowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata 
lipowa, herbata miętowa, herbata mrożona, herbata niena-
turalna, herbata mrożona nie do celów medycznych, herba-
ta o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], herbata 
o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], 
herbata rozpuszczalna, herbata z dzikiej róży, herbata zielo-
na, herbaty, kawa, 43 dekorowanie żywności, dekorowanie 
ciast, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, lodziarnie, orga-
nizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
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towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
serwowanie jedzenia i napojów, rzeźbienie w jedzeniu, usłu-
gi barów kawowych, usługi barów z sokami, usługi herbaciar-
ni, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia 
w żywność, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, usługi w zakresie dostarczania napojów, 
doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji.

(210) 522680 (220) 2020 12 29
(731) ŁEBSKI KRZYSZTOF ULTRA TANGO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pizza Si

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 30 świeża pizza, pizza.

(210) 522681 (220) 2020 12 28
(731) NOWACZYK CAFE SPÓŁKA JAWNA, Dopiewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA CUKIERNIA N NOWACZYK 1991 

RZEMIEŚLNICZA

(531) 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.05, 
27.05.11, 27.05.17, 27.07.01

(510), (511) 30  bezy, budyń ryżowy, budynie deserowe, bu-
dynie deserowe w proszku, bułeczki z czekoladą, bułeczki 
z dżemem, bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, chałwa, 
chleb, ciasteczka solone, ciastka serowe, ciastka z prosa wią-
zanego cukrem lub z ryżu prażonego, ciasto na biszkopty, 
cienkie kruche naleśniki, cienkie kruche placki z przyprawami 
[papad], cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], 
cienkie naleśniki, cienkie płaty czekoladowe zawierające mie-
lone ziarna kawy, crème caramel [karmelowy deser], croissant 
[rogaliki z ciasta francuskiego], cukierki, czekolada, czekolada 
do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada na polewy 
lub posypki, czekolada nielecznicza, czekolada z alkoholem, 
czekolada z bąbelkami, czekolada z japońskim chrzanem, 
czekoladki, czekoladki z likierem, czekoladowe dodatki sma-
kowe, czekoladowe fondue, czekoladowe ozdoby do ciast, 
czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekolado-
we wyroby cukiernicze zawierające praliny, dekoracje z cze-
kolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady 
na choinki, deser puddingowy na bazie ryżu, desery czeko-
ladowe, desery z muesli, drobiny kajmakowe, dżem ze słod-
kiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli 
[nerikiri], gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekola-
dową, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery [na ba-
zie czekolady], gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe 
do spożycia puddingi, imitacje kremu budyniowego, jabłka 
w cieście, jadalny papier ryżowy, jagody pokryte czekoladą, 
koreczki, kanapeczki, krakersy, krem jajeczny custard, kremy 
budyniowe custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, 
kremy czekoladowe do smarowania, kremy na bazie kakao 
w postaci past do smarowania, króliczki z czekolady, lodo-

we słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, marcepan, marce-
pan w czekoladzie, mieszanki czekolady na gorąco, migdały 
w polewie czekoladowej, mleczne wyroby cukiernicze, mro-
żone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wy-
roby cukiernicze na patyku, musy, musy czekoladowe, musy 
deserowe, musy, naleśniki, nielecznicze draże, orzechowe 
wyroby cukiernicze, orzechy macadamia w polewie czeko-
ladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czeko-
ladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzeszki 
ziemne zatopione w karmelowym batoniku, owoce pod kru-
szonką, owoce w polewie czekoladowej, owocowe galaretki 
[słodycze], papadumy, papier jadalny, pasty czekoladowe 
do chleba, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty czeko-
ladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie 
czekolady, pasty z czekolady i orzechów do smarowania ka-
napek, pastylki cukiernicze do pieczenia, pikantne herbatni-
ki, pływające wyspy [deser], żywność zawierająca kakao [jako 
główny składnik], żywność na bazie kakao, ziołowo-miodo-
we pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], ziarna kawy po-
wlekane cukrem, wyroby piekarnicze bezglutenowe, wyroby 
piekarnicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby 
cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze za-
wierające dżem, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem 
alkoholowym, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem 
owocowym, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym 
wino, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby 
cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze o smaku miętowym 
nielecznicze, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, 
wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukierni-
cze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze 
na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby 
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cu-
kiernicze czekoladowe o smaku praliny, wiórki do wyrobów 
cukierniczych z masła orzechowego, wata cukrowa, trufle 
[wyroby cukiernicze], trufle rumowe [wyroby cukiernicze], 
trufle czekoladowe, torty Pawłowej z orzechami laskowy-
mi, torty Pawłowej o smaku orzechów laskowych, tiramisu, 
tabletki [wyroby cukiernicze], sztuczna czekolada, suszone, 
słodzone ciastka z mąki ryżowej czyli rakugan, suflety de-
serowe, substytuty czekolady, substytut marcepanu, spody 
do ciasta z krakersów graham, sos czekoladowy, sopapilla 
[smażony chleb], sopaipillas [smażone ciastka], solone wa-
felki, smażone ciasteczka plecione, smakowe wyroby cukier-
nicze na bazie cukru, słodycze lodowe, słodycze gotowane, 
słodkie bułki, słodkie babeczki Panettone, składniki na bazie 
kakao do produktów cukierniczych, ryż na mleku, puddingi 
ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, puddin-
gi, praliny z waflem, biała herbata, biała herbata w proszku, 
cappuccino, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada 
mleczna, czarna herbata w proszku, czekolada pitna, czeko-
lada w proszku, czekoladki, czekoladowe napoje spożywcze 
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, czekolado-
wa kawa, ekstrakty czekoladowe, espresso, filtry w postaci 
toreb papierowych wypełnione kawą, gorąca czekolada, 
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe kakao i napo-
je na bazie kakao, gotowe napoje kawowe, herbata, herbata 
bez teiny słodzona słodzikami, herbata bezteinowa, herbata 
chai, herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata czarna, her-
bata czarna herbata angielska], herbata do zaparzania, her-
bata earl grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herba-
ta jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata jaśmi-
nowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata 
lipowa, herbata miętowa, herbata mrożona, herbata niena-
turalna, herbata mrożona nie do celów medycznych, herba-
ta o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], herbata 
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o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], 
herbata rozpuszczalna, herbata z dzikiej róży, herbata zielo-
na, herbaty, kawa, 43 dekorowanie żywności, dekorowanie 
ciast, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, lodziarnie, orga-
nizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
serwowanie jedzenia i napojów, rzeźbienie w jedzeniu, usłu-
gi barów kawowych, usługi barów z sokami, usługi herbaciar-
ni, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia 
w żywność, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, usługi w zakresie dostarczania napojów, 
doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji.

(210) 522682 (220) 2020 12 29
(731) KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek
(540) (znak słowny)
(540) DR NOBLE
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 522686 (220) 2020 12 28
(731) GAJEWSKA-SĄSIADEK MARTA, KASPRUŚ SZYMON 

LAU SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LAU
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], biżuteria i wyroby ju-
bilerskie, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 
czasomierze [zegarki], kolczyki, kółka na klucze z metali 
szlachetnych, krucyfiksy jako biżuteria, łańcuszki [biżute-
ria], łańcuszki do zegarków, medaliony [biżuteria], naszyjni-
ki [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), paski do zegarków, 
perły [biżuteria], pierścionki [biżuteria], pudełka na biżute-
rię [szkatułki lub puzderka], spinki do mankietów, srebrne 
nici [biżuteria], zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], 
zawieszki do kółek na klucze, zegarki, złote nici [biżuteria], 
zwijane etui na biżuterię.

(210) 522693 (220) 2020 12 29
(731) ROSTEK KAROLINA, Dąbrówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARO LINE

(531) 27.05.01, 02.03.23, 02.03.16, 02.03.30
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież damska, odzież  
taneczna, gorsety [bielizna damska], bielizna damska, bieli-
zna nocna.

(210) 522724 (220) 2020 12 29
(731) FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IB Biznes Inwestycje Plus ASI SA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, majątek nieruchomy.

(210) 522734 (220) 2020 12 29
(731) DURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) DURAL
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), surow-
ce i produkty (niemetalowe) do budowy, konserwacji, na-
prawy i renowacji budynków, dzieł sztuki, dróg i autostrad, 
powierzchni do transportu i poruszania się oraz miejsc uży-
teczności publicznej, cement, wapno, hydrauliczne środki 
wiążące, spoiwa, zaprawy, beton, beton towarowy, suche 
zaprawy, kruszywa, gipsowe ściany działowe, wypełnienia, 
okładziny, sufity i pokrycia, gips budowlany do powlekania 
powierzchni wewnętrznych, kostki gipsu, gips specjalny, 
materiały do budowy i pokrywania dróg, powłoki budow-
lane, materiały do naprawy dróg, panele budowlane nieme-
talowe, betonowe elementy budowlane, płyty betonowe, 
pokrycia nawierzchni dróg, kostki brukowe niemetalowe, 
palisady niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, 37 usługi 
budowlane i konstrukcyjne, nadzór budowlany i informa-
cja w zakresie planowania przestrzennego, zrównoważonej 
działalności budowlanej, metod budowy, poszanowania 
środowiska naturalnego i energii w dziedzinie materiałów 
budowlanych, usługi wydobywcze i górnicze, wydobywanie 
surowców mineralnych, 40 obróbka materiałów, recykling 
materiałów budowlanych, informacja w zakresie obróbki i re-
cyklingu materiałów budowlanych, 42 projektowanie w za-
kresie budownictwa i materiałów budowlanych, ekspertyzy 
w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych oraz 
nadzoru technicznego, opinie w zakresie budownictwa, ma-
teriałów budowlanych oraz nadzoru technicznego, nadzór 
techniczny.

(210) 522738 (220) 2020 12 30
(731) HILDEBRANDT-MROZEK ANNA MOVUS MOVERE, 

Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPINESS AT SCHOOL
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(531) 27.05.01, 05.03.06, 26.01.15
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, eduka-
cja, rozrywka i sport, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 522739 (220) 2020 12 30
(731) NAWROCKI TOMASZ ADBOOSTERS, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Adboosters
(510), (511) 35 usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rekla-
ma typu „płać za kliknięcie”, doradztwo dotyczące reklamy 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie pu-
blikowania tekstów reklamowych, usługi reklamowe za po-
średnictwem Internetu, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe on-line, 
kampanie marketingowe, usługi agencji marketingowych, 
ocena statystyczna danych marketingowych, usługi doradz-
twa w zakresie marketingu, dostarczanie informacji marke-
tingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi 
w zakresie pozycjonowania marki.

(210) 522747 (220) 2020 12 31
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) ERDOMAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty 
farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu odde-
chowego, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg 
oddechowych, suplementy diety do użytku medycznego, su-
plementy ziołowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
kapsułki do celów leczniczych, leki przeciwgorączkowe.

(210) 522748 (220) 2020 12 31
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) ASFLUTIC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farma-
ceutyczne do inhalatorów, preparaty farmaceutyczne do le-
czenia astmy, wziewne preparaty farmaceutyczne do lecze-
nia chorób i zaburzeń układu oddechowego, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, produkty dietetyczne dla osób 
chorych, 10 inhalatory, inhalatory do użytku leczniczego, in-
halatory do użytku medycznego, urządzenia do podawania 
lekarstw poprzez inhalację.

(210) 522749 (220) 2020 12 31
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) ASMETIC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farma-
ceutyczne do inhalatorów, preparaty farmaceutyczne do le-
czenia astmy, wziewne preparaty farmaceutyczne do le-
czenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, preparaty 
farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeń sys-
temu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia 
chorób zapalnych, preparaty rozszerzające oskrzela, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciw-
zapalnymi, 10 inhalatory, inhalatory do użytku medycznego, 
inhalatory do użytku leczniczego, urządzenia do podawania 
lekarstw poprzez inhalację.

(210) 522753 (220) 2020 12 31
(731) KOCHAŃSKI PIOTR TRICELL, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICELL

(531) 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy.

(210) 522764 (220) 2020 12 31
(731) O2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) komputelove
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu odzieży, sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozryw-
kowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, sprzedaż de-
taliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
treści multimedialnych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane 
z wózkami dziecięcymi, usługi handlu detalicznego on-line 
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, 
usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami ku-
chennymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzę-
tem audiowizualnym, usługi handlu detalicznego związane 
ze środkami zapachowymi, usługi handlu detalicznego zwią-
zane z napojami alkoholowymi, usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu 
detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania 
żywności, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów 
domowych, usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, 
usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklanka-
mi, usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, 
usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramo-
wania komputerowego, usługi handlu detalicznego związa-
ne z komputerami, które można nosić na sobie, usługi han-
dlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z po-
bieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt do-
mowych, usługi handlu detalicznego związane z akcesoria-
mi do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z pre-
paratami do włosów, usługi handlu detalicznego związane 
z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego 
w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usłu-
gi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzę-
tu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w związku 
z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego  
on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi han-
dlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagra-
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nych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi 
handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sklepów 
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych on-line obej-
mujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane z ma-
teriałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, 
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegar-
ków, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami ko-
mórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoho-
lowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z artykułami spożyw-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosme-
tycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów 
delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zaba-
wek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spor-
towych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do opalania się, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pie-
lęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
kryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi 
wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świą-

tecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami do szycia, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręczny-
mi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przybora-
mi higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycz-
nym, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie sklepów deta-
licznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w za-
kresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, orga-
nizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Inter-
netu, usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedają-
cy wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa 
są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze to-
warów i usług, pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie informacji doty-
czących produktów konsumenckich w zakresie oprogramo-
wania, udostępnianie porad dotyczących produktów konsu-
menckich w zakresie oprogramowania.

(210) 522766 (220) 2020 12 31
(731) O2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) hatihati
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, dostar-
czanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlo-
wych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamó-
wień, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłko-
wej, administrowanie sprzedażą, produkcja programów typu 
telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, 
skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień on-line, udostępnianie 
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informacji o produktach konsumenckich, udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, udostępnianie informacji dotyczących produktów 
konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich dotyczących lapto-
pów, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich pro-
duktów kosmetycznych, udostępnianie porad dotyczących 
produktów konsumenckich w zakresie laptopów, udostępnia-
nie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie 
oprogramowania, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, udzielanie informacji rynkowej w od-
niesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie porad dla 
konsumentów o produktach, udzielanie porad konsumenc-
kich dotyczących produktów, usługi informacyjne i doradcze 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów do makijażu, usługi informacyj-
ne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów pielęgnacyjnych, usługi informacyjne i poradnic-
two handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów 
kosmetycznych, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania 
towarów i usług, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu 
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Inter-
netu, usługi w zakresie zamówień on-line, zawieranie transak-
cji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, prowa-
dzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych  
on-line, publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama  
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama 
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, rekla-
ma towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem 
przewodnika on-line do przeszukiwania, świadczenie usług 
w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, udostęp-
nianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w In-
ternecie, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, 
usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wysta-
wiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednic-
twem Internetu, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie 
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi sklepów 
detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sklepów deta-
licznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pie-
lęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie ar-
tykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie zabawek.

(210) 522801 (220) 2021 01 01
(731) SZCZEPANIK MARCIN, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASS KONG

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy die-
ty, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierają-
ce białko, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, 
suplementy diety składające się z aminokwasów, zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, su-
plementy diety składające się z witamin, suplementy diety 
składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suple-
menty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, 
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suple-
menty diety dla sportowców, suplementy diety sporządzo-
ne głównie z minerałów, suplementy diety zawierające en-
zymy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dodatki odżywcze, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, tabletki wspomagające odchudzanie, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, batony energe-
tyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodat-
ki odżywcze, koktajle białkowe, białkowe suplementy diety, 
mineralne suplementy odżywcze, suplementy odżywcze 
składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze skła-
dające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składają-
ce się głównie z magnezu, 29 batony na bazie orzechów i na-
sion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batoniki 
na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów 
będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców 
będące zamiennikami posiłków, napoje mleczne, napoje 
mleczne o smaku kakaowym, napoje mleczne zawierające 
owoce, masło arachidowe, masła solone, masło migdałowe, 
masło z orzechów, masło z nasion, masło z orzechów ner-
kowca, krem na bazie masła, dżemy, koktajle mleczne, napo-
je mleczne aromatyzowane, napoje mleczne z kakao, masło 
kokosowe [olej kokosowy], masła orzechowe w proszku, 
30 batoniki, batony zbożowe, batony czekoladowe, batony 
sezamowe, batoniki owsiane, batony zbożowe i energetycz-
ne, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zbożowe 
będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie czekolady 
będące zamiennikami posiłków, płatki kukurydziane, płat-
ki zbożowe, śniadaniowe płatki ryżowe, płatki śniadaniowe 
zawierające błonnik, płatki śniadaniowe zawierające miód, 
płatki zbożowe gotowe do spożycia, płatki owsiane gotowe 
do spożycia przez ludzi, syropy smakowe, syropy glukozowe 
spożywcze, syropy czekoladowe do przygotowywania na-
pojów na bazie czekolady, sosy, sosy zagęszczone, sosy cur-
ry, sosy owocowe, 32 napoje energetyzujące [nie do celów 
medycznych], napoje sportowe wzbogacane proteinami, sy-
ropy do wyrobu napojów, syropy do sporządzania napojów 
na bazie serwatki, syropy do wytwarzania napojów bezalko-
holowych, napoje proteinowe.

(210) 522802 (220) 2021 01 01
(731) SZCZEPANIK MARCIN, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) KONG
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy die-
ty, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierają-
ce białko, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, 
suplementy diety składające się z aminokwasów, zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, su-
plementy diety składające się z witamin, suplementy diety 
składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suple-
menty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, 
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suple-
menty diety dla sportowców, suplementy diety sporządzo-
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ne głównie z minerałów, suplementy diety zawierające en-
zymy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dodatki odżywcze, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, tabletki wspomagające odchudzanie, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, batony energe-
tyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodat-
ki odżywcze, koktajle białkowe, białkowe suplementy diety, 
mineralne suplementy odżywcze, suplementy odżywcze 
składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze skła-
dające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składają-
ce się głównie z magnezu, 29 batony na bazie orzechów i na-
sion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batoniki 
na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów 
będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców 
będące zamiennikami posiłków, napoje mleczne, napoje 
mleczne o smaku kakaowym, napoje mleczne zawierające 
owoce, masło arachidowe, masła solone, masło migdałowe, 
masło z orzechów, masło z nasion, masło z orzechów ner-
kowca, krem na bazie masła, dżemy, koktajle mleczne, napo-
je mleczne aromatyzowane, napoje mleczne z kakao, masło 
kokosowe [olej kokosowy], masła orzechowe w proszku, 
30 batoniki, batony zbożowe, batony czekoladowe, batony 
sezamowe, batoniki owsiane, batony zbożowe i energetycz-
ne, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zbożowe 
będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie czekolady 
będące zamiennikami posiłków, płatki kukurydziane, płat-
ki zbożowe, śniadaniowe płatki ryżowe, płatki śniadaniowe 
zawierające błonnik, płatki śniadaniowe zawierające miód, 
płatki zbożowe gotowe do spożycia, płatki owsiane gotowe 
do spożycia przez ludzi, syropy smakowe, syropy glukozowe 
spożywcze, syropy czekoladowe do przygotowywania na-
pojów na bazie czekolady, sosy, sosy zagęszczone, sosy cur-
ry, sosy owocowe, 32 napoje energetyzujące [nie do celów 
medycznych], napoje sportowe wzbogacane proteinami, sy-
ropy do wyrobu napojów, syropy do sporządzania napojów 
na bazie serwatki, syropy do wytwarzania napojów bezalko-
holowych, napoje proteinowe.

(210) 522803 (220) 2021 01 01
(731) LI PARIE J. LEWICKA, M. MAŁECKA  

SPÓŁKA JAWNA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Li Parie

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla 
kobiet, bielizna dla kobiet, bielizna damska typu body, bieli-
zna nocna, bielizna osobista, bielizna osobista i nocna, body 
[bielizna], ciążowa bielizna nocna, damska bielizna, gorsety 
[bielizna], długa bielizna, gorsety [bielizna damska], halki 
[bielizna], biustonosze, majtki, majtki damskie, koszule, szla-
froki, piżamy, bluzki, spódnice, płaszcze, 35 usługi reklamo-
we w zakresie odzieży, reklama, usługi sklepów detalicznych  
on-line obejmujące odzież, usługi w zakresie sklepów deta-
licznych w branży odzieżowej.

(210) 522805 (220) 2021 01 02
(731) HORBACZ DOBROSŁAWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Paluszkowe Rozśpiewanki
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 522809 (220) 2020 12 30
(731) KLW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) UWALLS
(510), (511) 27 pokrycia ścian i sufitów, tapety z tworzyw 
sztucznych, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, 
ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, tapety winylo-
we, tapety tekstylne, tapety nietekstylne, tapeta z pokryciem 
tekstylnym, tapeta z efektami wizualnymi 3D, tapeta, tapeta 
izolacyjna, tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić 
ściennych wielkości pokoju, pokrycia ścienne, pokrycia ścien-
ne z papieru, pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, borde-
ry tapetowe, dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych, 
ręcznie robione, dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], 
papierowe pokrycia sufitowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pokrycia ścian i sufi-
tów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tapety z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: ścienne 
materiały dekoracyjne, nietekstylne, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: ścienne 
materiały wykończeniowe, nietekstylne, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: ścienne 
tekstylne materiały wykończeniowe, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: tapety winy-
lowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tapety tekstylne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tapety nietekstylne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tapeta z pokryciem tekstylnym, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: tapeta 
z efektami wizualnymi 3D, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: tapeta, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: tapeta 
izolacyjna, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: tapeta w postaci dekoracyjnych przy-
lepnych obić ściennych wielkości pokoju, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: pokrycia 
ścienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: pokrycia ścienne z papieru, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: bordery 
tapetowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: dekoracje ścienne z materiałów nie-
tekstylnych, ręcznie robione, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dekoracyjne tkaniny 
ścienne [nietekstylne], usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: papierowe pokrycia sufitowe, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: pokrycia ścian i sufitów, usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
tapety z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: ścienne ma-
teriały dekoracyjne, nietekstylne, usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: ścienne 
materiały wykończeniowe, nietekstylne, usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
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ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: tapety winylowe, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: tapety tekstylne, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: tapety nietekstylne, usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
tapeta z pokryciem tekstylnym, usługi sprzedaży detalicznej  
on-line związane z następującymi produktami: tapeta z efek-
tami wizualnymi 3d, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: tapeta, usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: tapeta izolacyjna, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: tapeta w postaci 
dekoracyjnych przylepnych obić ściennych wielkości pokoju, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: pokrycia ścienne, usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: pokry-
cia ścienne z papieru, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: pokrycia ścienne 
z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: bordery tapetowe, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: dekoracje ścienne z materiałów nietekstyl-
nych, ręcznie robione, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: dekoracyjne tkaniny 
ścienne [nietekstylne], usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: papierowe pokrycia 
sufitowe, usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: pokrycia ścian i sufitów, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: tapety 
z tworzyw sztucznych, usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: ścienne materiały dekoracyjne, 
nietekstylne, usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: ścienne materiały wykończeniowe, nie-
tekstylne, usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: tapety winylowe, usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: tapety tekstylne, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: tapety 
nietekstylne, usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: tapeta z pokryciem tekstylnym, usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
tapeta z efektami wizualnymi 3d, usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: tapeta, usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
tapeta izolacyjna, usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: tapeta w postaci dekoracyjnych 
przylepnych obić ściennych wielkości pokoju, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: pokrycia 
ścienne, usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: pokrycia ścienne z papieru, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: pokrycia 
ścienne z tworzyw sztucznych, usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: bordery tapetowe, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie 
robione, usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: papierowe pokrycia sufitowe.

(210) 522823 (220) 2021 01 04
(731) MARZĘCKA AGNIESZKA, Wołowice
(540) (znak słowny)

(540) Agnieszka Marzęcka Z kwiatka na kwiatek
(510), (511) 31 kwiaty świeże, kwiaty cięte, konserwowane 
kwiaty, nasiona kwiatów, świeże kwiaty jadalne, żywe kwia-
ty naturalne, cebulki kwiatowe, bulwocebule kwiatowe, de-
koracje kwiatowe [naturalne], dekoracje kwiatowe [świeże], 
dekoracje kwiatowe [suszone], kwiaty suszone do dekoracji, 
kwiaty naturalne (wieńce z -), suszone kwiaty do butonierki, 
kwiaty konserwowane do dekoracji, naturalne rośliny i kwia-
ty, bukiety ze świeżych kwiatów, girlandy z kwiatów natural-
nych, kompozycje z suszonych kwiatów, wieńce z suszonych 
kwiatów, wieńce z kwiatów naturalnych, bukiety z suszonych 
kwiatów, wieńce z żywych kwiatów, kompozycje ze świe-
żych kwiatów, aranżacje z żywych kwiatów, kompozycje 
z żywych kwiatów, girlandy ze świeżo ściętych kwiatów, 
wieńce z kwiatów świeżo ciętych, bukieciki żywych kwia-
tów przypinane do ubrania, aranżacje z kwiatów suszonych 
do celów dekoracyjnych, pyłek kwiatowy (materiał surowy), 
39 transport kwiatów, dostarczanie kwiatów.

(210) 522836 (220) 2021 01 04
(731) KANAK SEBASTIAN, Nysa
(540) (znak słowny)
(540) SEBASTIAN KANAK MOTOWIZARDS
(510), (511) 37 usługi warsztatów naprawy pojazdów silniko-
wych, usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi warszta-
tów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicz-
nych, usługi warsztatów samochodowych w zakresie konser-
wacji pojazdów, usługi warsztatów w zakresie konserwacji 
pojazdów, naprawy samochodów, naprawy lub konserwacja 
samochodów, naprawy i obsługa samochodów, naprawy 
i konserwacja samochodów, konserwacja samochodów, 
konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych.

(210) 522852 (220) 2021 01 04
(731) PLATA PAWEŁ, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PA

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 olejki zapachowe, olejki zapachowe wydziela-
jące aromaty przy podgrzewaniu, pałeczki zapachowe, po-
kojowe spraye zapachowe, preparaty zapachowe, sole zapa-
chowe do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, zapachy 
do ciała, 4 świece, zapachowe świece aromaterapeutyczne, 
świece zapachowe, świece zawierające środki do odstrasza-
nia owadów, świece i knoty do oświetlenia, świece i knoty 
do świec w celu oświetlenia, świece perfumowane.

(210) 522857 (220) 2021 01 05
(731) RUSINEK EDMUND RONI FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA BROWAR LARGUS, Wronki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LARGUS ZNACZY HOJNY

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo rzemieślnicze.

(210) 522858 (220) 2021 01 05
(731) JAROSZ MIROSŁAW SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA 

LEKARSKA PROF. MIROSŁAW JAROSZ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 26.03.01, 26.03.15, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.03, 
26.11.09, 26.11.12

(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki za-
pisane na płytach, książki w formacie cyfrowym do pobie-
rania z internetu, edukacyjne materiały na zajęcia, do po-
brania, podcasty do pobrania, publikacje elektroniczne, 
do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w po-
staci magazynów, publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania, elektroniczne sprawozdania do pobrania, biu-
letyny elektroniczne do pobrania, środki edukacyjne 
do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, nagrania wi-
deo do pobrania, gazety elektroniczne do pobrania, pod-
ręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], 
filmy wideo, filmy animowane, wstępnie nagrane filmy,  
filmy do pobrania, płyty wideo z nagranymi filmami animo-
wanymi, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych pu-
blikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinemato-
graficznych, nagrania wideo z filmami, pobieralne broszury 
elektroniczne, czasopisma elektroniczne, 16 książki, książki 
edukacyjne, książki informacyjne, książki z grafiką, książki 
z plakatami, książki z regulaminami, książki zawierające 
wzorce ściennych materiałów, książki z zadaniami dla dzie-
ci, afisze, plakaty, agendy, afisze, plakaty z papieru lub karto-
nu, materiały piśmienne, materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, drukowane materiały piśmienne, biuletyny 
[materiały drukowane], drukowane materiały dydaktyczne, 
drukowane materiały edukacyjne, banery wystawowe z pa-
pieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, biuletyny 
informacyjne, broszury, broszury drukowane, czasopisma 
branżowe, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, 
drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, dru-

kowane diagramy, drukowane flipcharty, drukowane folde-
ry informacyjne, drukowane instrukcje dotyczące metod 
nauczania, drukowane jadłospisy, drukowane karty infor-
macyjne, drukowane karty na przepisy, drukowane karty 
odpowiedzi, drukowane kartonowe tablice reklamowe, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały 
szkoleniowe, drukowane programy zajęć, drukowane ra-
porty z badań, drukowane ulotki informacyjne, drukowane 
wykresy, drukowany materiał promocyjny, fiszki, formularze 
[blankiety, druki], formularze czyste, ilustrowane albumy, 
jadłospisy, karty informacyjne, książki dla dzieci, książki dla 
dzieci z elementem audio, kwestionariusze drukowane,  
listy informacyjne, materiały drukowane do celów instruk-
tażowych, materiały edukacyjne i instruktażowe, periodyki, 
periodyki [czasopisma], plakaty reklamowe, plakaty wyko-
nane z papieru, plakaty z kartonu, podręczniki, podręczniki 
edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki in-
struktażowe do celów nauczania, podręczniki pomocnicze 
do nauki, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 
publikacje periodyczne drukowane, publikacje promocyj-
ne, publikacje reklamowe, reklamowe szyldy papierowe, 
szyldy papierowe, szyldy reklamowe z papieru lub z karto-
nu, szyldy z papieru lub z kartonu, tabele drukowane, tabli-
ce reklamowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tabli-
ce z kartkami do prezentacji [flipchart], ulotki, ulotki druko-
wane, ulotki instrukcyjne, ulotki reklamowe, wykłady druko-
wane, wykresy, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów 
on-line, podcasting, przekazywanie informacji za pomocą 
środków elektronicznych, przekazywanie informacji za po-
mocą komputera, przesyłanie informacji drogą on-line, 
przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, 
przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicz-
nych, przesyłanie webcastów, przesyłanie treści audio-wi-
zualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych 
sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości, przesyłanie 
wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie 
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, prze-
syłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (web 
messaging), transmisja danych i informacji za pośrednic-
twem elektronicznych środków komunikacyjnych, transmi-
sja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, 
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i in-
formacji za pośrednictwem Internetu, transmisja podka-
stów, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedial-
nych, transmisja publikacji elektronicznych on-line, trans-
misja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, trans-
misja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, 
transmisja treści generowanych przez użytkownika za po-
średnictwem Internetu, transmisja wiadomości i aktualno-
ści, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednic-
twem Internetu i innych sieci łącznościowych, 41 usługi pi-
sania blogów, administrowanie [organizacja] konkursami, 
akademie, akredytacja usług edukacyjnych, akredytacja 
[certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, analizowanie wyni-
ków testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, bada-
nia edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edu-
kacji, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie 
szkoleń medycznych, edukacja, edukacja dorosłych, eduka-
cja [nauczanie], edukacja on-line z komputerowej bazy da-
nych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja 
w zakresie świadomości ruchowej, edukacja w zakresie 
bezpieczeństwa drogowego, informacja dotycząca eduka-
cji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z In-
ternetu, informacja o edukacji, informacje związane z egza-
minowaniem, konferencje (organizowanie i prowadzenie -), 
kongresy (organizowanie i prowadzenie -), konkursy (orga-
nizowanie -) [edukacja lub rozrywka], kursy instruktażowe, 
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kursy korespondencyjne, kursy szkoleniowe, kursy szkole-
niowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe w formie pi-
semnej, kursy szkoleniowe związane z medycyną, medycz-
ne usługi edukacyjne, nauczanie, nauczanie i szkolenia, 
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie 
w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie 
zdrowia, nauczanie wspomagane komputerowo, opraco-
wywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręcz-
ników edukacyjnych, opracowywanie sprawozdań w zakre-
sie nauczania, organizacja i przeprowadzanie kursów edu-
kacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, organiza-
cja konkursów edukacyjnych, organizacja warsztatów i se-
minariów, organizacja webinariów, organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szko-
leniowych, organizacja zajęć, organizowanie i prowadzanie 
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie 
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie edu-
kacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowa-
nie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla doro-
słych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, organizowanie imprez edukacyjnych, 
organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organi-
zowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie 
konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie kompute-
rowych kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji 
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowa-
nie kongresów edukacyjnych, organizowanie konkursów 
za pośrednictwem Internetu, organizowanie pokazów 
w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach 
szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów eduka-
cyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, orga-
nizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowa-
nie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie semi-
nariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów 
w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów szkole-
niowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organi-
zowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie wykła-
dów, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie 
zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów 
w celach edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produk-
cja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów szko-
leniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadze-
nie kursów, prowadzenie kursów instruktażowych, eduka-
cyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, 
prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kur-
sów internetowych w zakresie diet, prowadzenie kursów 
szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, prowa-
dzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień 
medycznych, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie tekstów 
do publikacji, przygotowywanie seminariów dotyczących 
szkoleń, publikacja broszur, publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, publikacja książek i czasopism elek-
tronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materia-
łów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Inter-

netu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja pod-
ręczników użytkownika, publikacja tekstów w postaci no-
śników elektronicznych, publikacje multimedialne, publiko-
wanie, publikowanie czasopism elektronicznych, publiko-
wanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism, 
książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowa-
nie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publi-
kowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dzie-
dziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjal-
nych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elek-
tronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne, publiko-
wanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, pu-
blikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie 
podręczników, publikowanie on-line elektronicznych ksią-
żek i czasopism, publikowanie tekstów edukacyjnych, pu-
blikowanie tekstów medycznych, rozpowszechnianie ma-
teriałów edukacyjnych, seminaria, seminaria edukacyjne, 
skomputeryzowane szkolenia, świadczenie usług edukacyj-
nych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych 
dotyczących biologii, świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z dietą, sympozja związane z edukacją, szkole-
nia edukacyjne, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia 
w zakresie odżywiania, szkolenie w zakresie diety [nie me-
dyczne], szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], te-
sty edukacyjne, tworzenie [opracowywanie] treści eduka-
cyjnych do podcastów, udostępnianie informacji edukacyj-
nych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udostęp-
nianie elektronicznych publikacji on-line, usługi doradztwa 
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi 
edukacji medycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 
usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne 
związane z odżywianiem, usługi w zakresie przygotowywa-
nia programów nauczania, usługi w zakresie publikacji biu-
letynów, usługi w zakresie publikowania on-line, wydawa-
nie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie cza-
sopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektro-
nicznej, wydawanie publikacji medycznych, zapewnianie 
kursów dokształcających i doszkalających, zapewnianie 
kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych 
związanych z dietą, zapewnianie kursów szkoleniowych 
on-line, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, za-
pewnianie szkoleniowych kursów medycznych, zarządza-
nie usługami edukacyjnymi, 42 badania naukowe do celów 
medycznych, badania w dziedzinie żywności, badania 
w zakresie medycyny, badania żywności, doradztwo tech-
niczne w zakresie usług badawczych dotyczących artyku-
łów spożywczych i suplementów diety, konsultacje na te-
mat higieny żywności, profesjonalne usługi doradcze doty-
czące technologii żywności, projektowanie i opracowywa-
nie metod do testów i analiz, prowadzenie badań nauko-
wych, sporządzanie raportów naukowych, udzielanie infor-
macji i danych związanych z badaniami i rozwojem me-
dycznym i weterynaryjnym, usługi badań i analiz biologicz-
nych, usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, usługi 
badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi 
doradcze w zakresie nauki, usługi laboratoriów biologicz-
nych, usługi laboratorium badań biologicznych, usługi na-
ukowe, usługi naukowe i badania w tym zakresie, usługi 
naukowe i technologiczne, usługi w zakresie analiz i badań 
chemicznych.

(210) 522868 (220) 2021 01 04
(731) JOHN JAKUB, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) betrans wszystko - wszędzie - w terminie

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 39 drogowe usługi transportowe w zakresie 
przewozu ładunków samochodami, transport samocho-
dowy, transport przedmiotów wartościowych, transport 
mebli, spedycja, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja 
transportu, informacja o transporcie, usługi tranzytowe, 
przewożenie ładunków, przewóz samochodami cięża-
rowymi, fracht, pośrednictwo frachtowe, dostarczanie 
towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespon-
dencyjnie.

(210) 522883 (220) 2021 01 05
(731) Insurance Auto Auctions, Inc., Westchester, US
(540) (znak słowny)

(540) IAA
(510), (511) 35 prowadzenie aukcji powypadkowych i po-
ważnie uszkodzonych pojazdów, otwartych wyłącznie dla 
zarejestrowanych nabywców, tj. głównie licencjonowanych 
dealerów i firm zajmujących się skupem i demontażem.

(210) 522884 (220) 2021 01 05
(731) Insurance Auto Auctions, Inc., Westchester, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IAA

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.03.02
(510), (511) 35 prowadzenie aukcji powypadkowych i po-
ważnie uszkodzonych pojazdów, otwartych wyłącznie dla 
zarejestrowanych nabywców, tj. głównie licencjonowanych 
dealerów i firm zajmujących się skupem i demontażem.



Numery zgłoszeń

1 2

Klasa 
towarów

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 519128, 519132, 520734, 520735, 520737, 520738, 520740, 520741, 521444, 521552, 521554, 521556, 521558, 
521560, 521562, 521564, 521663, 521893, 522164, 522439, 522493, 522494

2 520315, 522444

3 517916, 519128, 519132, 519774, 520053, 520055, 520461, 520498, 520733, 521042, 521247, 521281, 521282, 
521283, 521466, 521747, 521820, 521949, 522164, 522333, 522480, 522499, 522852

4 515742, 521398, 521444, 522164, 522493, 522494, 522852

5 519128, 519132, 519774, 520053, 520104, 520210, 520461, 520498, 521042, 521281, 521282, 521283, 521415, 
521466, 521487, 521552, 521554, 521556, 521558, 521560, 521562, 521564, 521820, 521861, 522164, 522218, 
522219, 522278, 522279, 522280, 522281, 522282, 522283, 522284, 522285, 522286, 522287, 522333, 522402, 
522403, 522404, 522420, 522437, 522505, 522660, 522661, 522682, 522747, 522748, 522749, 522801, 522802

6 519079, 519083, 519398, 520754, 521166, 522101, 522575

7 519079, 519083, 521281, 521282, 521283, 521723, 521725, 521823, 522164, 522471, 522534, 522583, 522584

8 514679, 520697, 520732, 521229, 521247, 522164

9 519346, 519391, 520239, 520891, 521066, 521103, 521166, 521406, 521577, 521720, 521850, 522056, 522105, 
522118, 522164, 522178, 522179, 522180, 522181, 522289, 522305, 522511, 522573, 522609, 522753, 522858

10 520621, 522748, 522749

11 506202, 514481, 519398, 520754, 521166, 521281, 521282, 521283, 521491, 522101, 522164, 522462

12 519079, 519083, 521787, 521816, 521817, 521851, 521928, 522164, 522318

14 522079, 522437, 522686

16 517107, 520239, 521694, 521695, 521756, 522082, 522178, 522179, 522180, 522181, 522267, 522273, 522301, 
522437, 522511, 522573, 522616, 522618, 522621, 522858

17 513753, 520315, 520734, 520737, 520738, 520740, 520741, 520754, 522101, 522474, 522522

18 517107, 519391, 522648, 522650

19 519398, 520315, 520754, 521166, 521422, 521423, 521516, 521723, 521725, 522101, 522734

20 483899, 506202, 513753, 521694, 521695, 521726, 522575

21 506202, 514679, 520697, 520733, 521247, 522164, 522267, 522317, 522437, 522616

22 521516

24 483899, 506202, 517834, 517842, 522222, 522437

25 483899, 517916, 519391, 521822, 522082, 522108, 522222, 522305, 522318, 522391, 522437, 522466, 522476, 
522480, 522529, 522572, 522616, 522693, 522803

27 506202, 522106, 522164, 522809

28 506202, 519300, 521361, 521694, 521695, 522108, 522178, 522179, 522180, 522181, 522255, 522260, 522318, 
522437, 522616

29 494698, 512225, 514679, 518107, 519724, 519725, 519774, 520454, 520685, 520768, 521659, 521765, 521771, 
521774, 521775, 521818, 521895, 521900, 521902, 521903, 521904, 522214, 522247, 522266, 522371, 522372, 
522386, 522389, 522393, 522396, 522486, 522548, 522585, 522801, 522802

30 494698, 512225, 514679, 516751, 516776, 519595, 520454, 521272, 521487, 521902, 521916, 522267, 522369, 
522371, 522372, 522386, 522389, 522393, 522396, 522486, 522498, 522499, 522581, 522582, 522585, 522676, 
522680, 522681, 522801, 522802

31 494698, 519774, 520999, 521957, 522414, 522823

32 514679, 519880, 521487, 521756, 521821, 521916, 522252, 522267, 522298, 522318, 522414, 522437, 522585, 
522801, 522802, 522857

33 514679, 522553
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34 521781

35 506202, 512223, 512224, 514679, 517168, 517902, 518556, 519346, 519391, 519398, 519724, 519725, 519962, 
519963, 519964, 520239, 520685, 520703, 520891, 521066, 521361, 521398, 521444, 521487, 521516, 521577, 
521726, 521756, 521769, 521771, 521816, 521817, 521834, 521850, 521851, 521870, 521901, 521912, 521916, 
522090, 522101, 522105, 522113, 522164, 522255, 522260, 522273, 522301, 522305, 522333, 522414, 522437, 
522442, 522471, 522488, 522493, 522494, 522511, 522534, 522575, 522585, 522603, 522609, 522616, 522633, 
522648, 522650, 522672, 522674, 522739, 522764, 522766, 522803, 522809, 522883, 522884

36 514481, 517902, 519346, 519962, 519963, 519964, 520703, 521850, 521851, 522273, 522486, 522511, 522563, 
522639, 522724

37 514481, 517902, 519122, 519398, 519962, 519963, 519964, 520553, 520703, 521406, 521491, 521540, 521541, 
521748, 521749, 522056, 522101, 522105, 522273, 522312, 522365, 522487, 522671, 522672, 522734, 522836

38 519346, 519962, 519963, 519964, 520239, 520891, 521406, 521816, 521817, 522105, 522483, 522566, 522858

39 512223, 512224, 517167, 517168, 521361, 521444, 521851, 521957, 522273, 522305, 522460, 522493, 522494, 
522566, 522672, 522823, 522868

40 519079, 519083, 521361, 521444, 521756, 522122, 522488, 522493, 522494, 522734

41 514481, 517107, 518111, 518538, 519323, 519333, 519335, 519337, 519962, 519963, 519964, 520239, 521066, 
521419, 521420, 521421, 521577, 521756, 521757, 521759, 521850, 521912, 522090, 522178, 522179, 522180, 
522181, 522239, 522255, 522260, 522295, 522297, 522301, 522305, 522307, 522318, 522437, 522448, 522511, 
522578, 522616, 522738, 522805, 522858

42 517168, 519079, 519083, 519346, 519962, 519963, 519964, 520703, 520891, 521491, 521643, 521769, 521785, 
521824, 521825, 521850, 521851, 521922, 521923, 521957, 522101, 522106, 522242, 522273, 522487, 522603, 
522616, 522734, 522858

43 512223, 512224, 514679, 516708, 519171, 519323, 519333, 519335, 519337, 520454, 520685, 521757, 521759, 
521771, 521870, 522070, 522267, 522414, 522486, 522616, 522676, 522681

44 519774, 520104, 521693, 521747, 521769, 521820, 521957, 522143, 522229, 522273, 522440, 522448, 522473, 
522578, 522631, 522738

45 517168, 519962, 519963, 519964, 521850, 521870, 522566



Znak
Numer  

zgłoszenia
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

#OPÓR bądźmy razem 522082

100% ORIGINAL CALIFORNIA RICE 519595

100BBE WEDDING & EVENT 518538

1657 Frykasy Świdnickie 522582

1657 Pierniki Świdnickie 522581

1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW  
Z KOCIEWSKIEJ SPIŻARNI 100 g PRODUKTU  
UZYSKANO BEZ DODATKU: FOSFORANÓW  
i GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO  
Wędliny z Borów Tucholskich 521900

20/TWENTY/20TWENTY 521850

24 520891

700 years ago Rainbow Unicorn 521821

ACRAMIT 513753

Adboosters 522739

AESTHEMED 522143

Agnieszka Marzęcka Z kwiatka na kwiatek 522823

AGROPONICA 521957

AKADEMIA Biofeedback EEG 522307

AKADEMIA USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH 522297

Appetita 494698

aptelo 522113

AR PV POLAND 521541

ARCY-MIEJSCE 522563

Art Face 522578

ASFLUTIC 522748

ASMETIC 522749

ASPOS 522573

ATUM PLUS 522671

Aurobiot 522660

Aurocefurox 522661

autoplac.pl 522105

avomoda 522633

B 519391

B4 521406

BAGGAGE 522648

bb beauty bestie 522229

BESKIDZKI MIKS EKSTRA MAŚLANY SMAK 518107

BETO-therm 521663

betrans wszystko - wszędzie - w terminie 522868

BIGORDI 522650

BIOGEN FUNGI-LIMIT 521560

BIOGEN OPUCHLAK-LIMIT 521562

BIOGEN OSTRINIASTOP 521564

BIOGEN OTIORSTOP 521556

BIOTINNE CARE 520055

BOBIN 522575

Bodymax Active 522285

Bodymax Focus 522286

Bodymax Pełna Koncentracja 522280

Bodymax Plus 522284

Bodymax Przypływ Energii 522278

Bodymax Siła Piękna 522281

Bodymax Świeży Umysł 522279

Bodymax Tarcza Ochronna 522283

Bodymax Vital 50+ 522287

Bodymax Żelazna Kondycja 522282

BOHOPLATE 520697

bookeating 517168

BOSMAN professional series for everybody 520315

BRIGHT STUDIO 521825

BROWAR TARNOBRZEG 521756

by Insomnia 522529

CAR OK Detailer 522164

Caramel Fudge 516776

CARO LINE 522693

CARROT 522488

Carski 522333

Ciach’o STUDIO FRYZJERSKIE 522473

COLODRIX 522420

Colon IBESOL 522218

coolinaria FESTIWAL KULINARNY 517107

Cukiernia spod orzecha 522498

dahua 521421

Dąbek MEBLE 521726

DeFacto 517916

DEKMET 522583

Delikatesy CENTRUM 512223

Delikatesy centrum 512224

DEOPIRAM 521415

dezynfekcja24.com 521834

DMSales 522603

DOMESTA 517902

DR NOBLE 522682

DRAGO 521103

DRIN-TEX 522391

DURAL 522734

eco SOFT 521747

EDOING 521912



1 2 1 2

Nr  ZT5/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 99

EKO-M EKOGROSZEK WORKOWANY ZEUS  
WĘGIEL ODKAMIENIONY NAJWYŻSZA  
JAKOŚĆ NA RYNKU POLSKA DYSTRYBUCJA 521444

Ementaler Rodzinny Ogorzałek 519725

Energa Basket Liga Kobiet 522260

Energa Basket Liga 522255

ERDOMAX 522747

ERUCA 521558

evobot 521922

Ex 522181

Experyment 522179

Exprmnt. 522178

Exprmnt. 522180

F BRE 520210

FABRYKA UŚMIECHU 521823

FERROX 522317

FITOLACTUM 521466

gastrotowar 517167

GENERAL HEMP MARKETING 519774

GEUMANOSTOP 521554

Go Rehab 521693

goodjo PREMIUM GOODS 522247

goodjo 522266

GREENBASKI 522369

GREENLAMI 522371

GREENÓWKI 522372

GRIDNET 522312

HAPÉ 521781

HAPPINESS AT SCHOOL 522738

HARD ROCK CIDER 522553

hatihati 522766

HERMOSA BEAUTY & PRIDE 522480

HEROO 522483

Hochland SerDog 522214

HOME FabriQ 522222

Home Scan 519346

Homla 506202

Hot Chilli TWÓJ CATERING DIETETYCZNY  
668 668 666 520685

HOTEL Przystań RESTAURACJA 516708

HYPO 519962

IAA 522883

IAA 522884

IB Biznes Inwestycje Plus ASI SA 522724

IBeSoftin 521861

Ice Krem Lab 520461

Ice Krem Labs 521042

IMMUNO Suplementy diety bodymax 522219

IMPERIO 521422

inerge 522118

INTER-BIS GROUP 521725

INTER-BIS 521723

internec 521420

inv 520754

ION tech IONTECH 522462

IZERY 4X4 OFFROAD 518111

Jak Babcię KOCHAM! 512225

K2 APLIKATOR SŁONECZKO 520733

K2 KLEJ BEZTLENOWY DUŻA SIŁA 520740

K2 KLEJ BEZTLENOWY ŚREDNIA SIŁA 520741

K2 KLEJ MOCNY JAK STAL 520737

K2 KOŁO ZAPASOWE 520734

K2 PŁUKACZ CHŁODNICY 520735

K2 SKROBACZKA Z CIEPŁĄ RĄCZKĄ 520732

K2 SPAWANIE NA ZIMNO 520738

KAILA boutique 522572

KanapkaMan 521870

Karkonoski CIEMNY LAGER 522252

KASTELLSEPT 521281

KASTELLSEPT 521282

KAWA ZBOŻOWA Kujawianka 521272

komputelove 522764

KONG 522802

KRAFFT 522534

Krasnystaw SER HALUNI 521765

KREA 519963

KREAVITAE 519964

L LAMARA 521820

LAGO 521423

LARGUS ZNACZY HOJNY 522857

Laser DeLux 522631

LAU 522686

LEADIN 522609

LETNISKO RESTAURACJA 521757

LETNISKO RESTAURACJA 521759

Li Parie 522803

łaciaty i ja 522548

MABION 521769

magazyn FIRMA.PL 521577

MAREK Rok założenia 1979 521361

MARKUS 522474

MASS KONG 522801

MAX 522403

media PPG 520239

MICROBAN 24 HOUR 519132

MICROBAN 519128

migma 521949

MiSiE TULiSiE 522616

MISS TI 521916

MODESTIC 521229

MOKO BOTANIKA 522273

MOTOSĘPY Stara Brda Pilska 522442



1 2 1 2

100 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT5/2021

MUSTANG 522493

MUSTANG 522494

NADZWYCZAJNIE 522674

naMIEDZI 522305

nekma 521419

NEMATADO 521552

NEON 522070

NINIco 522079

Nova Wola 519333

NOVA WOLA 519335

Nowaczyk 522676

oberiba 522414

OL OUTLAW 522108

OLIVA KONCEPT 519122

OLIVA KONCEPT 520553

Orientalna Samowolka 519171

ORKA TEAM 521771

ORKA 521659

Osiedle Modrzewie 520703

OSIEM GWIAZDEK 521816

OSIEM GWIAZDEK 521817

OTANI 521787

PA 522852

Paluszkowe Rozśpiewanki 522805

PARYS PRALNIA PREMIUM 522365

PIEKARNIA CUKIERNIA N NOWACZYK  
1991 RZEMIEŚLNICZA 522681

PIEKARNIA ormiańsko - gruzińska 522267

Piesotto 520999

PILAWSKI 522466

PIOTROWSCY & BEJNAROWICZ  
stomatologia mikroskopowa 520104

PIRAMBIS 522505

PIWO BIER BEER CERVEZA NATURALNE  
SKŁADNIKI BIESZCZADZKIE BYSTRE PIWO  
JASNE PEŁNE TRADYCYJNA RECEPTURA 519880

Pizza Si 522680

Płomyczuchy 521398

PODOscalpels by JK SURGICAL  
and Swann-Morton 520621

POLONIA KSP 1911 WARSZAWA 522437

Polskie przetwory Frutuś 522585

POP DHL 521851

pracownia jurajska 522242

PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA 522301

PROMANI 522584

PROSPANN 518556

PurPods 522289

PV POLAND 521540

Q QLTURA human is quality 521822

REMOTE SOLUTIONS SYSTEMS 521923

Richevon 520053

ROMANO HOME 517842

ROMANTIC HOME 517834

ROŚLINBASKI 522386

ROŚLIN-DOG 522396

ROŚLINGER 522389

ROŚLINOS 522393

ROZSTROJENI 522239

RÓŻOWA WIEŻA 521694

Różowa Wieża 521695

SALUSPROTECT 520498

Saute Nails 521247

Scuff Resist 522444

SEBASTIAN KANAK MOTOWIZARDS 522836

SERERRA 522476

shum acoustic space 522101

silownieogrodowe.com 519300

Siltech 522439

SKARBY SEROWARA BURSZTYNOWA  
BISTRO SERY WINA BURSZTYN SZAFIR RUBIN 514679

SŁOIK DOBROCI 522486

SMARTMAT 522522

SOKOŁÓW DANIE TATARSKIE  PRZEPISY  
KULINARNE NA www.sokolow.pl  DOSKONAŁY  
SMAK SOKOŁOWSKIEJ WOŁOWINY 521904

SOKOŁÓW Dziś Pieczemy PROSTY OBIAD  
SZYBKIE, PROSTE DANIE POLĘDWICZKA  
WIEPRZOWA DO ZAPIECZENIA GOTOWA  
W NIECAŁE 60 min 521775

SOKOŁÓW Dziś pieczemy PROSTY OBIAD  
SZYBKIE, PROSTE DANIE SZYNKA WIEPRZOWA  
DO ZAPIECZENIA GOTOWY W NIECAŁE 60 min 521895

SOKOŁÓW POLĘDWICZKA z Liściem  
BOGACTWO SMAKU I AROMATU  
KOLEKCJA WĘDLIN Z SOKOŁOWA 521774

spinko moto 519079

spinko moto 519083

STAKO 522471

StartPRO 521643

STOMATOLOGIA PASTOR 522448

STÓŁ POLSKI PRACOWNIA KULINARNA  
ser ze Stołu pełnotłusty 520768

Strefa Energii 522487

sun bond 521166

Suplando 521487

SZOLC Sport Academy & Store 522090

Szwajcar Rodzinny Ogorzałek 519724

T TEMIDA 522566

THE ROOF 519323

The Roof 519337

tis tram 521928

TO TU NIERUCHOMOŚCI 522639

TRICELL 522753

Tunelopex TUNELE FOLIOWE 521516



Nr  ZT5/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 101

2121

ULALA 522106

UT DADSON 522460

UTB Polska 522672

UWALLS 522809

V VENTEAMER 521785

vasti 521491

VEGAN RAMEN SHOP VRS 520454

ventia 519398

VERTIGO 521824

VIKK 521901

VOTUM ENERGY 514481

WEBER 521893

WĘDZONE LOKALNIE BOROWE SPECJAŁY 521903

WFS WALTER FILM STUDIO 521066

White Drop 521818

WHITE FOX SERVICES 521748

WHITE FOX SERVICES 521749

Woda Kresowianka 522298

WORKNOW 522440

Wspieram lokalne 522511

yeppa 522318

Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW 521902

ZAPALNICZKA 521720

ZASZPULKA HANDMADE 522122

ZDROWIE Z NATURY 522404

Zioła w tabletkach 522402

Zioolco&Co. 522499



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),  

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

1503997 PRIMAL (2019 07 11, 2019 01 11) 31, 41
1551914 MK Master Kitchen (2020 12 17)

CFE: 27.05.22 7, 11
1570267 FAIRO POWERED BY RAIFFEISEN BANK  

(2020 07 08, 2020 06 23)
CFE: 27.05.01 36, 42

1570341 F Fairo Powered by Raiffeisen Bank  
(2020 07 08, 2020 06 23)
CFE: 03.03.01, 20.05.05, 24.13.25, 
26.04.18, 29.01.13

36, 42

1570349 The Invisible Mask  
(2020 09 28, 2020 04 15)

5

1570356 BSDMY (2020 10 14)
CFE: 26.07.25, 26.13.25, 27.01.01, 27.05.11 31

1570366 FIATA (2020 09 30)
CFE: 01.05.01, 24.15.01, 27.01.12, 
27.05.24

16, 39

1570374 TURBO ROOT (2020 07 02) 1
1570398 tidbit (2020 10 09) 30
1570445 RFS (2020 08 14)

CFE: 01.01.02, 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01 7,
1570449 VASTBASE (2020 12 08)

CFE: 27.05.01 9
1570495 JINGDA (2020 06 30)

CFE: 27.05.17, 28.03.00 7
1570515 GEYA (2020 08 19)

CFE: 27.05.01 9
1570524 INZU (2020 07 31, 2020 07 30) 35, 36, 42
1570527 KaRya AGRO (2020 09 09)

CFE: 05.03.15, 27.05.10, 29.01.13 30, 31
1570550 PRO SOCKS (2020 09 23)

CFE: 27.05.01 25, 35
1570613 (2020 11 23, 2020 07 16)

CFE: 05.11.05, 29.01.13 30
1570642 HealthPlate  

(2020 10 15, 2020 09 07)
CFE: 02.09.01, 26.01.04, 27.05.01 9, 42, 44

1570667 (2020 10 28)
CFE: 26.01.03, 26.04.09, 26.07.05, 
28.03.00, 29.01.14

7

1570742 TRAM PANORAMA (2020 07 13, 2020 03 12)
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12 12

1570750 SKYDDA PROTECTING PEOPLE  
(2020 09 16, 2020 03 16)
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 
29.01.13

9, 35, 41, 45

1570754 PINELLO (2020 10 17, 2020 07 01) 6, 20
1570755 KINDZMARAULI MARANI  

(2020 10 05, 2020 06 01)
CFE: 05.07.10, 27.05.01, 28.19.00, 29.01.12 33

1570810 Bee Beauty (2020 07 09)
CFE: 02.09.01, 05.05.16, 25.01.25, 
26.01.05, 27.05.01

3, 35

1570814 AQUAPUZZLE (2020 03 04, 2020 02 13)
CFE: 26.03.04, 29.01.14 1, 5, 7, 11, 17, 19, 

35, 37, 42
1570821 beaulis (2020 07 09)

CFE: 27.05.17 3, 5, 35
1570854 HENGXINMING (2020 10 11)

CFE: 01.01.09, 26.01.13, 26.07.04, 28.03.00 21
1570910 GINORI 1735 ITALIA  

(2020 09 18, 2020 08 11)
CFE: 27.05.01, 27.07.01 3, 4, 8, 11, 20, 21, 24, 

27, 35, 43
1570914 BELGICA (2020 10 22)

CFE: 03.01.16, 24.09.02, 27.05.01 30
1570944 AİRMEN LINE (2020 09 07, 2020 09 03)

CFE: 25.12.25, 26.04.18, 26.11.08, 
27.05.24

3, 5, 16, 
35, 38

1570947 LD Les DESIGNERS PARIS (2020 09 16)
CFE: 26.04.02, 26.13.01, 27.05.09, 29.01.12 25

1570955 My Love (2020 11 18, 2020 09 10)
CFE: 03.01.06, 26.01.15, 27.05.24, 29.01.12 31

1570961 PARDUS (2020 12 15)
CFE: 03.01.16, 27.05.17 12

1570974 AİR MEN LINE  
(2020 09 07, 2020 09 03)
CFE: 27.05.10 3, 5, 16, 35, 38

1570979 NAKLOFEN (2020 11 18) 5
1570994 networcx (2020 10 30, 2020 09 21) 9, 35, 42



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1570374, 1570814 

3  1570810, 1570821, 1570910, 1570944, 1570974 

4  1570910 

5  1570349, 1570814, 1570821, 1570944, 1570974, 1570979 

6  1570754 

7  1551914, 1570445, 1570495, 1570667, 1570814 

8  1570910 

9  1570449, 1570515, 1570642, 1570750, 1570994 

11  1551914, 1570814, 1570910 

12  1570742, 1570961 

16  1570366, 1570944, 1570974 

17  1570814 

19  1570814 

20  1570754, 1570910 

21  1570854, 1570910 

24  1570910 

25  1570550, 1570947 

27  1570910 

30  1570398, 1570527, 1570613, 1570914 

31  1503997, 1570356, 1570527, 1570955 

33  1570755 

35  1570524, 1570550, 1570750, 1570810, 1570814, 1570821, 1570910,
 1570944, 1570974, 1570994 

36  1570267, 1570341, 1570524 

37  1570814 

38  1570944, 1570974 

39  1570366 

41  1503997, 1570750 

42  1570267, 1570341, 1570524, 1570642, 1570814, 1570994 

43  1570910 

44  1570642 

45  1570750



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  

na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,  
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

506222 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 03 10 12

507850 Vlaktor Trading Limited
2020 09 30 33

511929 Clinique Laboratories, LLC.
2020 09 30 41, 44

507844 VLAKTOR TRADING LIMITED
2020 09 30 33

507703 Vlaktor Trading Limited
2020 09 30 33

507850 CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30 33

507844 CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30 33

509406 Pt. Industri Karet Deli
2020 10 01 12, 35

510818 Red Bull GmbH
2020 10 01 32, 41

512107 EXOR N.V.
2020 10 20 35, 36, 41, 45

512076 Telecom Italia S.p.A.
2020 11 02 42

507487 Kruitbosch Zwolle B.V.
2020 11 30 12

515173 Giorgio Armani S.p.A.
2020 12 07 3, 5, 35

516325 CHANEL SARL
2020 12 18 14, 18, 25

516258 LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI 
TICARET ANONIM SIRKETI
2020 12 18 9, 14, 18, 25

516415 ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 12 23 35

515813 OKEO Limited
2021 01 12 9, 36

516845 Augusta Benelux B.V.
2021 01 12 11, 12

514568 NEONTRI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 12 28 16, 38, 41
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