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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 8 lutego 2021 r. Nr ZT6

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) 474468 (220) 2017 07 24
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MUZA
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów kinowych, organi-
zowanie pokazów, wystaw, sympozjów konferencji, kongre-
sów, seminariów o charakterze edukacyjnym.

(210) 474469 (220) 2017 07 24
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BAJKA
(510), (511) 41  udostępnianie obiektów kinowych, organi-
zowanie pokazów, wystaw sympozjów, konferencji, kongre-
sów, seminariów o charakterze edukacyjnym.

(210) 490102 (220) 2018 09 04
(731) RYBCZYŃSKI PIOTR, CZYŻ ADNRZEJ P.P.H.U. A.P. 

TRADE SPÓŁKA CYWILNA, Radoszewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NADWARCIAŃSKI CHRZAN TARTY NADWARCIAŃSKIE 

SPECJAŁY w zgodzie z naturą

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.15, 05.03.11, 05.09.21
(510), (511) 29 chrzan: blanszowany, gotowany, konserwo-
wany, marynowany, suszony i tarty, chrzan mrożony, prze-
twory z chrzanu, chrzan tarty, chrzan tarty na kwasku cytry-
nowym, sałatki warzywne na bazie chrzanu tartego.

(210) 503467 (220) 2019 08 14
(731) PIASECKA-SROKA ALICJA INSANE, Jelcz-Laskowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LS LORD STYLEZ

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 18 plecaki, torby podróżne i turystyczne, paski 
męskie, paski damskie, etui na klucze, saszetki na dokumenty 
i pieniądze na pas, z imitacji skóry, 25 odzież sportowa, spor-
towe nakrycia głowy, obuwie sportowe.

(210) 505064 (220) 2019 10 01
(731) BRONICKA-JASKÓLSKA BARBARA PRZDSIĘBIORSTWO 

USŁUG TURYSTYCZNYCH WIKA, Karpacz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTUS RESORT HOTEL ARTUS ***& SOWIA DOLINA 

**** KARPACZ

(531) 03.07.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.03
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 
43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, serwowanie żywności i napojów dla gości, 
usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, przygotowy-
wanie posiłków i napojów, rezerwacja pokoi, rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania dla 
turystów, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwa-
cja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Inter-
netu, świadczenie usług przez hotele i motele, udostępnia-
nie sal konferencyjnych, usługi barów i restauracji, usługi ba-
rowe, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi restauracji 
hotelowych, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji za-
kwaterowania [time share], usługi rezerwacji zakwaterowania 
na wakacje, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie 
rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie zakwate-
rowania wakacyjnego, 44 usługi SPA.

(210) 510495 (220) 2020 02 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) DibuCare
(510), (511) 5 preparaty medyczne, leki, preparaty farma-
ceutyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, prepa-
raty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, preparaty witaminowe 
i mineralne.
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(210) 510497 (220) 2020 02 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) DIBU
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, farmaceutyki i na-
turalne środki lecznicze, lekarstwa, leki dla ludzi.

(210) 512208 (220) 2020 04 03
(731) ASSISTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) eyeLearn
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, oprogramo-
wanie interfejsów, oprogramowanie, oprogramowanie 
komunikacyjne, oprogramowanie gier, oprogramowanie 
edukacyjne, oprogramowanie wspomagające, oprogra-
mowanie szkoleniowe, oprogramowanie rozrywkowe, 
oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie medial-
ne, oprogramowanie multimedialne, interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie dla nauczycieli, oprogra-
mowanie dla nauki, oprogramowanie do pobrania, kom-
puterowe oprogramowanie graficzne, oprogramowanie 
gier komputerowych i rozrywkowych, oprogramowanie 
do analizy mowy, oprogramowanie komputerowe gier 
wideo, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania 
komunikacji, oprogramowanie komputerowe do przetwa-
rzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie komputero-
we do pobrania z Internetu, interaktywne oprogramowa-
nie multimedialne do rozgrywania gier, oprogramowanie 
do gier do użytku z komputerami, gry wideo nagrane 
na dysku [oprogramowanie komputerowe], oprogramo-
wanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami 
komputerów przenośnych, oprogramowanie gier kompu-
terowych do użytku na telefonach komórkowych, opro-
gramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier 
komputerowych, do pobrania, oprogramowanie rozrywki 
interaktywnej do rozgrywania gier wideo, do pobrania, 
oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwo-
ści audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie 
do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych 
i obrazów ruchomych.

(210) 512361 (220) 2020 04 07
(731) KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH 

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

(540) (znak słowny)
(540) KASTELL
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia podłóg, płyny 
do mycia, środki do mycia rąk, preparaty do mycia rąk, 
produkty do mycia rąk, preparaty do mycia do użyt-
ku domowego, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
opakowania uzupełniające do dozowników, zawierają-
ce, produkty do mycia ciała, 5 antyseptyczne preparaty 
do mycia, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjny 
preparat do mycia rąk, odkażający preparat do mycia rąk, 
środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, antybakte-
ryjne środki do mycia rąk, antybakteryjne 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, zamiatarki elek-
tryczne, zamiatarki bezprzewodowe, zamiatarki drogowe 
[maszyny], zamiatarki ulic [maszyny], zamiatarki drogowe 
[samojezdne], zamiatarki do trawników [maszyny], elek-
tryczne zamiatarki do dywanów, zamiatarki elektryczne 
(części maszyn), zamiatarki [maszyny] do basenów, ma-
szyny do mycia podłóg, maszyny do czyszczenia podłóg, 
maszyny do szorowania podłóg, przemysłowe maszyny 
do czyszczenia podłóg, roboty do czyszczenia podłóg 
[polerowania], automatyczne urządzenia do szorowania 
podłóg, roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], prze-
mysłowe maszyny do czyszczenia [polerowania] podłóg, 
przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odku-
rzacze], szczotki elektryczne, szczotki [części maszyn], 
szczotki obrotowe [maszyny], szczotki do odkurzaczy, 
maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrz-
nych, 11 urządzenia do mycia rąk, umywalki do mycia rąk 
[toalety] będące częścią instalacji, sanitarnych, urządzenia 
do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji wody, urządze-
nia do dezynfekcji pisuarów, urządzenia do sterylizacji, 
dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezynfekcji naczyń 
do celów przemysłowych.

(210) 512411 (220) 2020 04 10
(731) WIERZBOWSKI DARIUSZ, Niedźwiada Duża
(540) (znak słowny)
(540) RZELNIANY
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
19 materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawar-
te w tej klasie, będące półproduktami, niemetalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 29 nabiał 
i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, potrawy 
gotowe, oleje i tłuszcze, 30 ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i droż-
dże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze 
i leśne.

(210) 513707 (220) 2020 05 20
(731) PPH KAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMIX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, 2 preparaty toaletowe, 3 środki do czyszczenia, 
produkty perfumeryjne, 5 środki odkażające, 11 urządze-
nia i instalacje do celów sanitarnych, 37 usługi instalacyjne  
i naprawcze.

(210) 513896 (220) 2020 05 25
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW 
BARWNIKÓW GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO 
Nasze polskie! KABANOSY WIEPRZOWE  
100 g produktu ze 185 g mięsa wieprzowego 
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego 
pochodzącego z Polski. www.duda.pl

(531) 03.04.18, 02.09.01, 05.07.02, 05.07.03, 05.03.11, 05.03.14, 
05.05.19, 05.05.20, 25.07.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.03, 29.01.04, 29.01.06

(510), (511) 29 kabanosy wieprzowe, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kabanosów wieprzowych, doradztwo w spra-
wie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji kaba-
nosów wieprzowych.

(210) 513907 (220) 2020 05 25
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW 

BARWNIKÓW Nasze polskie! KABANOSY DROBIOWO-
-WIEPRZOWE 100 g produktu ze 170 g mięsa 
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego 
i drobiowego pochodzącego z Polski. www.duda.pl

(531) 03.07.03, 03.04.18, 05.03.14, 05.13.25, 26.01.18, 25.01.01, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 29 kabanosy drobiowo-wieprzowe, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna kabanosów drobiowo-wieprzowych, 
doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania 
i dystrybucji kabanosów drobiowo-wieprzowych.

(210) 513911 (220) 2020 05 25
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW 
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO Nasze polskie! 
KABANOSY Z SEREM 100 g produktu ze 180 g mięsa 
wieprzowego Wyprodukowano w Polsce z mięsa 
wieprzowego pochodzącego z Polski. www.duda.pl

(531) 05.03.15, 05.03.13, 05.05.20, 08.03.11, 05.07.02, 26.01.18, 
05.03.14, 17.05.19, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 29 kabanosy z serem, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna kabanosów z serem, doradztwo w sprawie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usłu-
gi magazynowania, składowania i dystrybucji kabanosów  
z serem.

(210) 513938 (220) 2020 05 25
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW 

BARWNIKÓW GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO 
Nasze polskie! KABANOSY PIKANTNE 100 g produktu 
ze 185 mięsa wieprzowego Wyprodukowano 
w Polsce z mięsa wieprzowego pochodzącego 
z Polski. www.duda.pl

(531) 05.03.13, 05.03.16, 05.05.20, 05.09.15, 05.07.02, 05.03.14, 
17.05.19, 02.09.01, 26.01.18, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 29 kabanosy pikantne, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kabanosów pikantnych, doradztwo w sprawie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji kaba-
nosów pikantnych.

(210) 513939 (220) 2020 05 25
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW 
BARWNIKÓW GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO 
Nasze polskie! KABANOSY Z POMIDORAMI I ZIOŁAMI 
100 g produktu ze 173 g mięsa wieprzowego 
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego 
pochodzącego z Polski. www.duda.pl

(531) 05.03.13, 05.03.14, 05.03.16, 05.05.20, 05.09.17, 02.09.01, 
17.05.19, 05.07.02, 25.01.01, 26.01.18, 29.01.13, 27.05.01

(510), (511) 29 kabanosy z pomidorami i ziołami, 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna kabanosów z pomidorami i ziołami, 
doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania 
i dystrybucji kabanosów z pomidorami i ziołami.

(210) 514048 (220) 2020 05 28
(731) JASKULSKI TOMASZ WOLLERS AUTOMOTIVE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLLERS AUTOMOTIVE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 7 podnośniki, wyważarki, montażownice, urzą-
dzenia do demontażu opon, sprężarki, dźwigniki skrzyni 
biegów, urządzenia do obsługi i diagnostyki klimatyzacji, 
żurawie warsztatowe, podnośniki, wyciągi spalin, 9 interfejsy 
diagnostyczne, testery diagnostyczne, laserowe urządzenia 
do ustawiania geometrii kół, system do komputerowego po-
miaru geometrii kół.

(210) 514087 (220) 2020 05 28
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowny)
(540) perfecta
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy ko-
smetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, pre-
paraty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, 
neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowa-
nia włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szampony, 
szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki 
kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako 
kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błysz-
czyki do ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycz-
nych, ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bron-
zery, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki 
do rzęs, eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, 

preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne 
do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające 
do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki 
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, paski 
do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła 
w płynie, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], 
perfumowane wody toaletowe, olejki kosmetyczne, olejki 
eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki do rąk, olejki 
do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, woda koloń-
ska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby do brody, 
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą-
czone preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszcza-
jące nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia pro-
tez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depi-
lacji, wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty 
do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, 
kadzidełka, sole wybielające, sody wybielające, sole do ką-
pieli do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone 
kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, masła, 
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, kre-
my, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy, 
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, balsamy, inne niż 
do celów medycznych, peelingi do skóry, peelingi do ciała, 
peelingi do twarzy, peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji cia-
ła, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy, pły-
ny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka do rąk, 
oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przymocowy-
wania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, maseczki 
kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosme-
tyczne do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosme-
tyczne do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty kosme-
tyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 
środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, 
sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty 
do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twarzy, 
podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, mlecz-
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, serum do ciała, 
serum do rąk, serum do twarzy, serum do włosów, odświeża-
cze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do ce-
lów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosme-
tycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapacho-
we], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco-opali-
zujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty do opalania, 
preparaty przyspieszające opalanie, preparaty przyspieszają-
ce powstawanie opalenizny, preparaty blokujące promienio-
wanie słoneczne, preparaty po opalaniu, mgiełki do ciała, 
rajstopy w sprayu [kosmetyki], preparaty kąpielowe do ce-
lów higienicznych, preparaty do kąpieli, nielecznicze, pu-
meks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, 
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycz-
nych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów ko-
smetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosme-
tycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 
preparaty toaletowe, olejek migdałowy, mydło migdałowe, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [wyroby per-
fumeryjne], aromaty, preparaty ściągające do celów kosme-
tycznych, środki czyszczące do higieny intymnej, nieleczni-
cze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, barw-
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niki do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny], 
barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzują-
ce, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzę-
sy sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty 
odżywcze do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejek jaśminowy, 
lakiery (środki do usuwania -), olejek lawendowy, preparaty 
do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry 
[pasty], etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych, 
kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty  
[olejek eteryczny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapa-
chów, olejki toaletowe, preparaty do odbarwiania, preparaty 
fitokosmetyczne, olejek różany, środki do prania i wybielania, 
środki do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodar-
stwa domowego, środki czyszczące do tekstyliów, metalu, 
szkła, mebli, dywanów, tapet i podłóg, preparaty do polero-
wania, substancje do szorowania, środki ścierne i polerskie, 
środki do mycia naczyń, środki do mycia podłóg oraz pielę-
gnacji, szmatki nasączone środkami do czyszczenia, prepara-
ty do usuwania klejów, preparaty do odtłuszczania, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych, odkamieniacze 
do użytku domowego, detergenty, detergenty do użytku 
w gospodarstwie domowym, 5 alkohol do stosowania miej-
scowego, alkohol leczniczy, antybakteryjne pieniące się 
środki do mycia, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne 
środki do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia, antybio-
tyki, antybiotyki do stosowania w stomatologii, antybiotyki 
do użytku weterynaryjnego, apteczki pierwszej pomocy 
do użytku domowego, balsamiczne preparaty do celów me-
dycznych, balsamy do celów farmaceutycznych, balsamy 
do użytku medycznego, balsamy przeciwbólowe, bandaże 
chirurgiczne, bandaże higieniczne, batony energetyzujące 
stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżyw-
cze, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla 
zwierząt, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, cement 
chirurgiczny, cement stomatologiczny, ceramika dentystycz-
na, chemiczne środki antykoncepcyjne, chemiczne tabletki 
dopochwowe, chemioterapeutyki, chleb dla diabetyków 
przystosowany do celów medycznych, chleb wzbogacony 
witaminami do celów terapeutycznych, chusteczki antybak-
teryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki 
do użytku chirurgicznego, chusteczki odkażające, cukier 
leczniczy, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, cu-
kierki do celów leczniczych, czopki, czyściki o działaniu ście-
rającym do użytku dentystycznego, demineralizowana 
woda do celów medycznych, dentystyczne (amalgamaty -), 
dentystyczne (cementy -), dentystyczne cementy żywiczne, 
dentystyczne (mastyksy -), dentystyczne materiały ceramicz-
ne, dentystyczne materiały do powielania modeli zębów, 
dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, denty-
styczne mieszaniny odbudowujące, detergenty bakteriobój-
cze, detergenty do celów medycznych, dezodoranty do bu-
tów, kuwet, dywanów, samochodów, tapicerki, do WC, ła-
zienkowe, dietetyczna żywność przystosowana do użytku 
weterynaryjnego, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku me-
dycznego, dodatki dietetyczne, dodatki homeopatyczne, 
dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, doust-
ne sole nawadniające, doustne środki antykoncepcyjne, do-
ustne środki przeciwbólowe, drażetki [lekarstwa], drożdże 
do celów farmaceutycznych, drożdże do celów medycznych, 
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe 
do celów leczniczych i medycznych eliksiry [preparaty far-

maceutyczne], etanol do celów farmaceutycznych, farma-
ceutyczne balsamy do ust, farmaceutyczne płyny do skóry, 
elektrolity do celów medycznych, farmaceutyczne słodycze, 
feromony, fungicydy, herbicydy, gazy do celów medycznych, 
gips dentystyczny, glicerofosfaty, guma do celów medycz-
nych, herbata lecznicza, insektycydy, intymne preparaty na-
wilżające, jednorazowe maty do przewijania niemowląt, jed-
norazowe pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pieluchy 
dla dorosłych, jednorazowe pieluchy papierowe, jednorazo-
we wkładki dla osób cierpiących na inkontynencję, kapsułki 
na kaszel, kapsułki na lekarstwa, kapsułki odchudzające, kau-
czuk do celów dentystycznych, kleje chirurgiczne, kleje 
do użytku stomatologicznego i dentystycznego, koktajle 
białkowe, komórki do celów medycznych, kompozyty den-
tystyczne, kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], krem 
na odparzenia pieluszkowe [leczniczy], kremy do ciała 
do użytku farmaceutycznego, kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, kremy do stosowania na noc [lecz-
nicze], kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], kremy 
farmaceutyczne, lecznicze, krople do oczu, do uszu, witami-
nowe, lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, leczni-
cze balsamy i kremy, lecznicze napary ziołowe, lecznicze na-
poje mineralne, lecznicze płyny do płukania ust, lecznicze 
płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze pudry 
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekar-
stwa, leki dla ludzi, leki na alergię, leki weterynaryjne, majtki 
higieniczne, maści antyseptyczne, maści do celów farmaceu-
tycznych, maści lecznicze, mineralne suplementy diety dla 
ludzi, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła 
lecznicze, napary lecznicze, nasączane chusteczki antysep-
tyczne, nasączone chusteczki lecznicze, naturalne biocydy, 
obroże przeciwpchelne, odchudzanie [preparaty medyczne 
do - ], odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, 
odczynniki biologiczne do celów medycznych, odczynniki 
chemiczne do celów medycznych, odczynniki chemiczne 
do celów weterynaryjnych, odświeżacze do odzieży, powie-
trza, tkanin, olejki lecznicze, opatrunki do ran, owadobójcze 
szampony dla zwierząt, pestycydy, plastry, podpaski, prepa-
raty antyseptyczne, preparaty farmaceutyczne do użytku 
w dermatologii, preparaty farmaceutyczne, preparaty 
do zwalczania insektów, preparaty grzybobójcze, preparaty 
witaminowe i mineralne, produkty dietetyczne dla osób 
chorych, produkty higieniczne do celów medycznych, sole 
do celów medycznych, spraye antyseptyczne w formie aero-
zolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye prze-
ciw owadom, środki antykoncepcyjne, środki dezynfekcyjne 
do toalet chemicznych, środki oczyszczające i odkażające, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, su-
plementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprze-
znaczone do celów leczniczych, suplementy diety do celów 
weterynaryjnych, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suple-
menty prebiotyczne, suplementy witaminowe dla zwierząt, 
suplementy witaminowe w postaci plastrów, szczepionki 
weterynaryjne, szczepionki dla ludzi, toniki do celów me-
dycznych, toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], uzu-
pełniające dodatki do żywności do celów medycznych, wa-
ciki lecznicze, waciki odkażające, wata antyseptyczna, waze-
lina do celów medycznych, wazelina do celów weterynaryj-
nych, wina lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, 
woda termalna, wosk dentystyczny, wyciągi z roślin leczni-
czych, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół leczniczych, 
wywary do celów farmaceutycznych, żele antybakteryjne, 
żelki witaminowe, zioła lecznicze, żywność dla diabetyków, 
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żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz-
nych, żywność z mleka w proszku dla niemowląt, odkażające 
preparaty do mycia rąk, opatrunki odkażające, środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne, płyny do dezynfekcji, mydła i de-
tergenty lecznicze i odkażające, antybakteryjne żele i płyny 
na bazie alkoholu do odkażania skóry, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzch-
niach, skrobia do celów dietetycznych, skrobia do celów far-
maceutycznych.

(210) 514938 (220) 2020 06 20
(731) BERLIŃSKI ARKADIUSZ PRODIG TECH,  

Międzybrodzie Bialskie
(540) (znak słowny)
(540) GL-SMART
(510), (511) 9 mierniki grubości lakieru, testery grubości la-
kieru, czujniki pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, 
elektroniczne czujniki pomiarowe, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia pomiarowe, 
przyrządy pomiarowe, przyrządy pomiarowe czujnikowe, 
przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, urządzenia 
i instrumenty pomiarowe, ultradźwiękowe urządzenia po-
miarowe, urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe 
do narzędzi, urządzenia pomiarowe elektryczne, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej mierników grubości lakieru, 
usługi w zakresie zamówień on-line.

(210) 514943 (220) 2020 06 20
(731) PRUSZOWSKI MATEUSZ SANTA MEDICINA,  

Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) Las Szamana
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemicz-
ne oraz surowce naturalne, ekstrakty ziół, inne niż olejki 
eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty 
roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty 
roślinne dla przemysłu spożywczego, ekstrakty roślinne 
do celów przemysłowych, ekstrakty roślin, inne niż olejki 
eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty 
fermentacyjne do celów przemysłowych, ekstrakt fermen-
tacyjny, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, 
tworzywa sztuczne w postaci surowców, nawozy i pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, detergenty przeznaczone dla procesów 
produkcyjnych i przemysłu, materiały filtracyjne [chemicz-
ne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], 
podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użyt-
ku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, sole do celów 
przemysłowych, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 
żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, tworzy-
wa sztuczne w postaci surowej, żywice syntetyczne i nie-
przetworzone, 5 tradycyjne chińskie zioła lecznicze, zioła 
lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 
zioła do palenia do celów medycznych, suplementy die-
ty i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, prepara-
ty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 
30 zioła suszone, zioła przetworzone, zioła konserwowane 
[przyprawy], zioła konserwowane, zioła do celów spożyw-
czych, suszone zioła do celów kulinarnych, sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
dania gotowe i wytrawne przekąski, cukry, naturalne sło-

dziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, prepara-
ty do pieczenia i drożdże, 31 zioła świeże, zioła, suszone, 
do ozdabiania, nieprzetworzone zioła, 34 tytoń i produkty 
tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), artykuły do użytku 
z tytoniem, przybory dla palaczy, waporyzatory osobiste 
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,  
zapałki.

(210) 515281 (220) 2020 06 26
(731) WŁODARCZYK DAGMARA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW ULTIMATE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 środki chemii warsztatowej - odrdzewiacze, 
odtłuszczacze, pasty BHP, 4 smary, oleje do smarowania, ole-
je przemysłowe, smary dla przemysłu ciężkiego i przemysłu 
spożywczego, oleje przemysłowe i tłuszcze, uniwersalne ole-
je głęboko wnikające i smarowe, 35 eksponowanie towarów 
pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepie inter-
netowym z środkami chemii warsztatowej - odrdzewiacze, 
odtłuszczacze.

(210) 515705 (220) 2020 07 07
(731) DOMAŃSKA EDYTA, DOMAŃSKI GRZEGORZ 

DOMAŃSCY FIRMA JUBILERSKA SPÓŁKA CYWILNA 
EDYTA DOMAŃSKA, GRZEGORZ DOMAŃSKI, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) j JUBILOVE

(531) 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 14 diamenty, amulety [biżuteria], biżuteria i wy-
roby jubilerskie, kaboszony, kamienie jubilerskie, bransoletki 
[biżuteria], kamienie półszlachetne, druciki z metali szlachet-
nych [biżuteria], koraliki do wyrobu biżuterii, krucyfiksy jako 
biżuteria, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, 
łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżu-
teria], nici ze srebra (biżuteria), perły [biżuteria], pierścionki 
[biżuteria], pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], 
srebrne nici [biżuteria], kolczyki, zawieszki [biżuteria], złote 
nici [biżuteria], oliwin [kamienie szlachetne], agaty, akcesoria 
do wyrobu biżuterii, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, pla-
tyna [metal], rod, różańce, spinel [kamienie szlachetne], spin-
ki do mankietów, srebro, nieprzetworzone lub kute, szpilki 
do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, 
zegarki, złoto, nieprzetworzone lub kute.

(210) 515797 (220) 2020 07 09
(731) CORPORACION HABANOS, S.A., Hawana, CU
(540) (znak słowny)
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(540) ROMEO Y JULIETA
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, biżuteria, 
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, 
wyroby jubilerskie, biżuteria wykonana z platerowanych 
metali szlachetnych, części i akcesoria do biżuterii, zegary 
i zegarki, trofea wykonane z metali szlachetnych, pudełka 
z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, figurki z metali 
szlachetnych lub pokrywane nimi, sztabki metali szlachet-
nych, nici z metali szlachetnych, spinki do mankietów, szpilki 
do krawatów i spinki do krawatów, szkatułki na biżuterię wy-
konane z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, osobiste 
ozdoby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, łańcuszki 
i kółka na klucze z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, 
ozdoby ścienne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, 
dzieła sztuki z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, 
ozdoby świąteczne [figurki] z metali szlachetnych lub pokry-
wane nimi, inne niż ozdoby choinkowe, półwyroby z metali 
szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii.

(210) 515894 (220) 2020 07 10
(731) HUANG YIXIAN, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OC

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.11
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, wyro-
by z nich, walizki i torby, parasolki i parasole, pasy do toreb, 
paski skórzane inne niż odzież, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy.

(210) 516379 (220) 2020 07 23
(731) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O TWÓRZ NOWE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżni-
ce, inne części i akcesoria (klamki, gałki, zamki, zasuwy, za-
wiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte w tej 
klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi prze-
ciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym przeznacze-
niu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, 
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów 
handlowo - usługowych i innych obiektów budowlanych- 
wszystkie ww wymienione wykonane z metalu, 16 mate-
riały drukowane na papierze, tekturze i/lub foliach: książki, 
broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, informatory, 
19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne 
części i akcesoria do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi pły-
cinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi 
z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu 
do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, 
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów 

handlowo - usługowych i innych obiektów budowlanych,  
wszystkie ww. wymienione niemetalowe, 35 usługi w za-
kresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: materiały 
budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części 
i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, usługi 
w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej, 
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamo-
wych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, 
aukcji publicznych, marketing i prezentacja poprzez telewi-
zję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki ko-
munikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu 
na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzy-
dła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi, 
elementy wyposażenia wnętrz, reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, 
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych 
środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktu-
alnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, pośrednictwo handlowe.

(210) 516381 (220) 2020 07 23
(731) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O TWÓRZ MOŻLIWOŚCI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżni-
ce, inne części i akcesoria (klamki, gałki, zamki, zasuwy, za-
wiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte w tej 
klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi prze-
ciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym przeznacze-
niu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, 
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów 
handlowo - usługowych i innych obiektów budowlanych, 
wszystkie ww wymienione wykonane z metalu, 16 mate-
riały drukowane na papierze, tekturze i/lub foliach: książki, 
broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, informatory, 
19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne 
części i akcesoria do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi pły-
cinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi 
z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu 
do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, 
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów 
handlowo - usługowych i innych obiektów budowlanych, 
wszystkie ww. wymienione niemetalowe, 35 usługi w za-
kresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: materiały 
budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części 
i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, usługi 
w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej, 
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamo-
wych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, 
aukcji publicznych, marketing i prezentacja poprzez telewi-
zję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki ko-
munikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu 
na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzy-
dła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi, 
elementy wyposażenia wnętrz, reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, 
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za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych 
środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktu-
alnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, pośrednictwo handlowe.

(210) 516713 (220) 2020 08 03
(731) INSOLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEKKO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
21 szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktem, 42 usługi projektowania, usługi w zakresie pro-
jektowania.

(210) 517010 (220) 2020 08 11
(731) PETKOWICZ MICHAŁ GRANIT-ZAKŁAD KAMIENIARSKI, 

Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETKOWICZ GRANIT

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane 
(w szczególności marmur, granit, piaskowiec, konglome-
raty kamienne, posadzki i elewacje kamienne), wyroby 
z kamienia, granitu, marmuru, alabastry, aglomarmuru, pia-
skowca, materiałów granito i marmuropodobnych, betonu 
- takie jak: rzeźby, grobowce, pomniki, nagrobki, elemen-
ty nagrobków i akcesoria nagrobkowe, tablice nagrobne, 
obudowy kominków, parapety, blaty, sztukateria kamien-
na, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu, marmuru, 
popiersia z kamienia, betonu, marmuru, posągi z kamienia, 
betonu, marmuru, figurki z kamienia, betonu, marmuru, 
ozdoby z kamienia, tablice pamiątkowe, okolicznościowe 
i nagrobne z kamienia, marmuru, podłogowe i ścienne 
płytki niemetalowe, schody niemetalowe, balustrady nie-
metalowe, parapety okienne niemetalowe, bloki wykona-
ne z kamienia naturalnego, płyty nagrobne niemetalowe, 
płyty brukowe, niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, 
sufity niemetalowe, okładziny budowlane niemetalowe, 
podłogi niemetalowe, statuetki z kamienia, posążki z ka-
mienia, 20 blaty meblowe, kuchenne i łazienkowe z granitu, 
marmuru i kamienia sztucznego, meble jako wyroby z ka-
mienia naturalnego i sztucznego: ławy, stoły, lady barowe, 
nadstawki, postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki, 
dekoracje przestawne, figurki, statuetki z kamienia lub two-
rzyw sztucznych, meble, podpórki do roślin, postumenty 
pod doniczki na kwiaty, kwietniki jako meble, podstawki 

pod kwiaty, 37 kamieniarstwo, usługi budowy nagrobków, 
grobowców, pomników, murarstwo, usługi elewacyjne, ka-
mieniarsko-betoniarskie, usługi budowlane i remontowo-
-budowlane, wykonywanie robót budowlanych wykończe-
niowych, takich jak: podłogi, wykańczanie ścian wewnętrz-
nych i zewnętrznych, budynków i budowli wykładzinami 
z płyt kamiennych i marmurowych, wykładanie chodników, 
tarasów, podjazdów, układanie krawężników i schodów, 
wykonywanie elewacji zewnętrznych i wewnętrznych 
budynków, liternictwo nagrobkowe, 40 tworzenie rzeźb 
na zamówienie, rzeźbienie w kamieniu.

(210) 517180 (220) 2020 08 16
(731) SKŁODOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zaręby Kościelne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORN ENERGY

(531) 27.05.01, 27.05.17, 03.04.02, 03.04.13
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologicz-
ne preparaty do celów weterynaryjnych, błonnik pokarmo-
wy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, pasza lecznicza dla zwierząt, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty z pierwiastkami śla-
dowymi zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, 31 karmy 
i pasze dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt go-
spodarskich, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, kuku-
rydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, makuchy 
z kukurydzy dla bydła, produkty z kukurydzy do spożycia 
przez zwierzęta, wzbogacane substancje odżywcze dla 
zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, mączka dla zwie-
rząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, napoje 
dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprze-
tworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], otręby 
[pokarm dla zwierząt], otręby zbożowe, pasza dla zwierząt 
tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, produkty ubocz-
ne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, 
słoma [pasza], sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacnia-
jące dla zwierząt, wapno do pasz, zboże w ziarnach nie-
przetworzone, ziarna [zboże], ziarno do żywienia zwierząt, 
kiszone gniecione ziarno kukurydzy, kiszona śruta rzepa-
kowa, kiszonka z kukurydzy, kukurydza do spożycia przez 
zwierzęta, mieszanki paszowe dla zwierząt, pasze zbożowe 
dla zwierząt.

(210) 517899 (220) 2020 09 04
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIG 208 Alu Synergia
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(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.11, 27.07.17, 27.07.24, 
26.04.02, 26.04.17, 26.04.22

(510), (511) 7 spawarka inwertorowa, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich obejmujących: narzędzia ręcznie ste-
rowane, ręczne spawarki elektryczne jako narzędzia pozwa-
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, 
hurtowniach oraz na stronie internetowej, prowadzenie 
sprzedaży także w ramach sklepu internetowego, rozpo-
wszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, fachowe 
doradztwo handlowe, organizowanie różnorodnej reklamy 
i promocji w zakresie świadczonych usług na rzecz osób 
trzecich.

(210) 518105 (220) 2020 09 09
(731) BARTLEWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTLOWIZNA SERCE BIEBRZY

(531) 29.01.14, 25.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 29  wędliny, mięsa, kiełbasy, 41 organizacja kon-
ferencji, obsługi przyjęć, organizacja szkoleń, eventów, dys-
koteki, kongresy, organizacja przyjęć, 43 zakwaterowanie 
w pensjonatach, hotelach, kawiarnie, bary, restauracje.

(210) 518238 (220) 2020 09 14
(731) SCANDI HOME JEDYNAK&SMOK SPÓŁKA JAWNA, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Scandi Home

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.16, 07.03.02, 
07.03.11, 07.01.25

(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nierucho-
mościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów 
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospo-
darowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania 
targów, wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych 
w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbani-
styki, architektury i technologii w tych dziedzinach, wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi 
w zakresie sprzedaży gruntów, domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, usługi inwestora budowlanego w aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji bu-
dowlanej, przetwarzanie danych do celów administracyj-
nych, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finan-

sowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprze-
daży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wy-
najmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkal-
nych i powierzchni użytkowej, administrowania i zarządzania 
nieruchomościami oraz usługi doradztwa w tym zakresie, 
usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, usługi 
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót 
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych 
i inżynierskich, usługi opracowywania koncepcji użytkowa-
nia nieruchomości, usługi zarządzania sprawami finansowy-
mi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, usłu-
gi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych 
z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, usługi 
wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieru-
chomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszka-
niowego, 37 budownictwo, prowadzenie działalności dewe-
loperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budo-
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, usługi remontowe budynków mieszkalnych, nie-
mieszkalnych, budowli, usługi wykończeniowe lokali w tym 
tzw. wykończenie pod klucz, usługi wykończeniowe budyn-
ków, naprawy i konserwacje obiektów budowlano-mieszka-
niowych, roboty ziemne, roboty wodno-inżynieryjne, wy-
konywanie dróg, mostów i nawierzchni, nadzór budowlany, 
rozbiórka i wyburzanie obiektów budowlanych, informacja 
budowlana, usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi pro-
jektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, 
technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, koordynacja 
wykonawstwa budowlanego, doradztwo w dziedzinie pro-
jektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie pro-
jektowania wystroju i dekoracji wnętrz.

(210) 518471 (220) 2020 09 21
(731) REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Działaj z imPETem!

(531) 29.01.03, 27.05.01, 04.05.02, 04.05.03, 04.05.21, 02.09.04, 
02.09.08, 02.09.25, 24.17.04, 26.11.01, 26.13.01

(510), (511) 35 reklama, promocja, usługi w zakresie marke-
tingu mające na celu poznanie potrzeb klientów, ustalenie 
wielkości produkcji oraz metod dystrybucji towarów/usług, 
doradztwo w sprawach prowadzenia przedsiębiorstw, doradz-
two dla przedsiębiorstw produkujących opakowania lub mate-
riały do pakowania, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, udzielanie porad przed-
siębiorcom produkującym lub używającym opakowania, zarzą-
dzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem i recyklingiem 
odpadów i doradztwo w powyższym zakresie, pomoc w zarzą-
dzaniu systemami gospodarki odpadami i odbioru zbieranych 
selektywnie odpadów, pomoc osobom trzecim, w tym jed-
nostkom samorządu terytorialnego, w zakresie planowanie sys-
temów obsługi selektywnej zbiórki odpadów, pomoc osobom 
trzecim, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, w zakre-
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sie ewidencjonowania zbieranych odpadów, przetwarzanie da-
nych i zarządzanie nimi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
informacja o powyższych usługach, 37 pomoc osobom trze-
cim, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie 
kompleksowej obsługi terenu obejmująca usuwanie liści, me-
chaniczne oczyszczanie nawierzchni chodników, placów, dróg, 
oczyszczanie koszy ulicznych, odśnieżanie terenów i dróg, usu-
wanie gołoledzi, informacja o powyższych usługach, 39 trans-
port, magazynowanie, składowanie odpadów lub surowców 
odzyskanych, pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom sa-
morządu terytorialnego, w zakresie kompleksowej obsługi tere-
nu, na którą składa się usługa taka jak wywóz pozostałych odpa-
dów, udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na te-
mat transportu, pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom 
samorządu terytorialnego, w zakresie kompleksowej obsługi 
terenu obejmująca wywóz zalegającego śniegu, informacja 
o powyższych usługach, 40 zbiórka odpadów lub surowców 
odzyskanych, selektywna zbiórka odpadów, odpadów opa-
kowaniowych, eliminacja odpadów i surowców odzyskanych 
z segregacji odpadów metodą chemiczną, fizyczną, biologicz-
ną, segregacja odpadów i surowców odzyskanych, udzielanie 
porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat segregacji, 
przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców odzyskanych 
z odpadów, udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom 
na temat odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki 
odpadów, doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, doradztwo, 
udzielanie porad, pomoc i wsparcie organizacyjne w zakresie 
wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsiębior-
ców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, w tym 
odpadów opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości 
związanej z wykonywaniem ww. obowiązków, ekspertyzy 
i opinie w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, w tym od-
padów opakowaniowych, pomoc osobom trzecim, w tym jed-
nostkom samorządu terytorialnego, na którą składa się usługa 
taka jak zapewnianie miejsc do sortowania i konfekcjonowania 
zbieranych surowców wtórnych, informacja o powyższych 
usługach, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, organizacja kon-
gresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów i szkoleń, 
warsztatów roboczych, targów, organizacja wystaw, za wyjąt-
kiem wystaw w celach handlowych i reklamowych, edukacja 
ekologiczna, edukacja w zakresie odzysku i recyklingu odpa-
dów, w tym odpadów opakowaniowych, edukacja w zakresie 
ochrony środowiska, publikowanie materiałów informacyjnych 
i edukacyjnych, informacja o edukacji, informacja o powyższych 
usługach, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, udzie-
lanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony 
środowiska, udzielanie porad dotyczących ochrony środowiska, 
odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki, transpor-
tu, segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców 
odzyskanych z odpadów, udzielanie porad na temat rozwoju, 
wyboru i używania opakowań i materiałów pakowych, do-
radztwo w zakresie gospodarowania odpadami, odzysku i re-
cyklingu odpadów opakowaniowych, doradztwo w zakresie 
doboru i stosowania materiałów opakowaniowych, doradztwo 
w zakresie produkcji materiałów do pakowania i opakowań, do-
radztwo w zakresie znakowania opakowań, ekspertyzy i opinie 
w zakresie ochrony środowiska, ekologii, odpadów, odzysku 
odpadów, segregacji odpadów, doradztwo w dziedzinie pozy-
skiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych, informa-
cja o powyższych usługach, 44 pomoc osobom trzecim, w tym 
jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie komplekso-
wej obsługi terenu obejmująca opiekę nad powierzonym tere-
nem, pielęgnację trawników, sadzenie krzewów, bylin oraz innej 
roślinności, informacja o powyższych usługach.

(210) 518623 (220) 2020 09 23
(731) ZASĘPA PIOTR MONUMENT, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) CAPITOL
(510), (511) 25 odzież sportowa, buty sportowe, buty tre-
ningowe [obuwie sportowe], czapki jako nakrycia głowy, 
nakrycia głowy, nakrycia głowy dla dzieci, czapki i czapeczki 
sportowe, czapki sportowe, 28 deskorolki, torby na deskorol-
ki, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], hulajnogi [zabawki], deski 
snowbordowe.

(210) 518624 (220) 2020 09 24
(731) ZASĘPA PIOTR MONUMENT, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONUMENT SKATEBOARD & SNOWBOARD

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 25 odzież sportowa, buty sportowe, buty tre-
ningowe [obuwie sportowe], czapki jako nakrycia głowy 
nakrycia głowy, nakrycia głowy dla dzieci, czapki i czapeczki 
sportowe, czapki sportowe, 28 deskorolki, torby na deskorol-
ki, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], hulajnogi [zabawki], deski 
snowboardowe.

(210) 518864 (220) 2020 10 14
(731) CHRUSZCZ-SZOMAŃSKA ELŻBIETA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL im. Włodka Szomańskiego nie tylko 

gospel!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.04, 24.17.11
(510), (511) 41 organizacja konkursów, organizacja festi-
wali, koncerty muzyczne, konferencje - organizacja i pro-
wadzenie, komponowanie dla osób trzecich, kształcenie 
i szkolenie w dziedzinie muzyki i rozrywki, organizacja 
konferencji, wystaw i konkursów, organizacja i prowadze-
nie koncertów, zarządzanie stroną artystyczną występów 
muzycznych, imprezy kulturalne, pisanie scenariuszy, kur-
sy szkoleniowe, studio nagrań, informacje dotyczące dzia-
łalności kulturalnych.

(210) 518987 (220) 2020 10 01
(731) WOLAŃSKI JAROSŁAW, Zarzecze
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) V QUTSON

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.02
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież.

(210) 519200 (220) 2020 10 07
(731) MROZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La STORIA arte del caffé

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 kawa.

(210) 519223 (220) 2020 10 07
(731) MALITA JUSTYNA, ALTUCCINI THOMAS GARDEN LAB. 

SPÓŁKA CYWILNA, Jasionka
(540) (znak słowny)
(540) ANTYDZIK
(510), (511) 1 nawozy organiczne, 5 preparaty chemiczne 
do zwalczania szkodników.

(210) 519400 (220) 2020 10 12
(731) BOROWICKA SYBILLA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Iwona Borowicka
(510), (511) 9 urządzenia i nośniki do odtwarzania, rejestra-
cji i transformacji obrazu i dźwięku, magnetyczne i optyczne 
nośniki z nagraniami muzycznymi audio i video: taśmy, płyty, 
dyski, płyty fonograficzne, programy komputerowe, 16 wy-
dawnictwa literackie, książkowe, reklamowe, plakaty, fotografie, 
wydawnictwa muzyczne, 41 przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów muzycznych, zarządzanie koncerta-
mi muzycznymi, prezentacja koncertów muzycznych, obsługa 
koncertów muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, 
rezerwacje koncertów muzycznych, usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i in-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem koncertów muzycznych, organizowanie kon-
kursów artystycznych w zakresie muzyki, zarządzanie stroną 
artystyczną występów muzycznych, zamawianie artystów es-
tradowych na imprezy (usługi organizatora), kierownictwo arty-
styczne artystów estradowych, impresariat artystyczny, organi-
zacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festi-
wali w celach kulturalnych i artystycznych, prowadzenie imprez 
kulturalnych i artystycznych, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych, artystycznych lub edukacyjnych, organizowanie 

seminariów związanych z działalnością kulturalną, dostarczanie 
informacji na temat aktywności kulturalnych i artystycznych, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kul-
turalne, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, pi-
sanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pu-
blikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, 
publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, publikowa-
nie piosenek, publikacja kalendarzy imprez, publikowanie dro-
gą elektroniczną, publikowanie materiałów multimedialnych 
on-line, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, montaż 
lub nagrywanie dźwięku i obrazu.

(210) 519645 (220) 2020 11 20
(731) MARUSZAK MICHAŁ ZESPÓŁ MUZYCZNY AXIS-BAND, 

Morawica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WPADA w UCHO

(531) 02.01.01, 02.01.09, 02.01.23, 24.17.10, 24.17.12, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 41 usługi zespołu muzycznego, usługi arty-
styczne, usługi rozrywkowe, działalność estradowa, usługi 
w zakresie organizowania i obsługi imprez artystycznych 
rozrywkowych, wszelkich form publicznych występów i pre-
zentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szko-
leniowym, organizowania i wykonywania koncertów, kom-
ponowania utworów muzycznych, komponowania tekstów 
artystycznych, usługi w zakresie organizowania spektakli 
i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, informacji o impre-
zach artystycznych, wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
przygotowywania materiału do produkcji fonograficznej, 
rejestrowania koncertów, imprez artystycznych, produkcji fil-
mów i widowisk, doradztwo muzyczne, usługi studia nagrań, 
usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi 
kompozycji muzycznych, organizowanie balów, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, usługi orkiestry usługi impre-
sariów, usługi rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w za-
kresie organizowania rekreacji, usługi zespołów muzycznych, 
organizowanie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa 
koncertów muzycznych, koncerty muzyczne za pośrednic-
twem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem koncertów.

(210) 519795 (220) 2020 10 21
(731) KOSOWSKI TOMASZ CANNA GROUP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEED KING
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(531) 02.01.01, 02.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 terpentyna do odtłuszczania, olejek terpenty-
nowy [preparat odtłuszczający], terpentyna do usuwania 
plam z tłuszczu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], olejki do per-
fum i zapachów, olejki do aromaterapii [do użytku kosme-
tycznego], naturalne olejki eteryczne, roślinne olejki eterycz-
ne, aromaty [olejki eteryczne], produkty perfumeryjne, olejki 
esencjonalne, olejki toaletowe, olejki do masażu, olejki i pły-
ny do masażu, kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych, 
środki perfumeryjne i zapachowe, woda perfumowana, kre-
my do aromaterapii, kremy perfumowane, dezodoranty 
do ciała [wyroby perfumeryjne], zapachy, płyny do aromate-
rapii, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, produkty 
perfumeryjne, preparaty zapachowe, produkty perfumeryj-
ne, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy 
ustnej, woski do masażu, kosmetyki w formie olejków, ko-
smetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kremy do masażu, 
nie do celów leczniczych, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], 
zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do twarzy, 
nielecznicze preparaty toaletowe, preparaty zmiękczające 
[kosmetyki], preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, ma-
ści do celów kosmetycznych, świece do masażu do celów 
kosmetycznych, mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodo-
ranty i antyperspiranty, preparaty do włosów, kosmetyki 
do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do depilacji i golenia, pianka pod prysznic i do ką-
pieli, pianki do oczyszczania ciała, peeling do stóp, ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, żele do ciała, szampony 
do ciała, mleczko kosmetyczne, płyny pielęgnacyjne, masła 
do twarzy i ciała, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty czyszczące do użytku osobistego, 
szampony do ciała, kremy pod prysznic, mydła, aromatyczne 
olejki do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, 
olejek ułatwiający czesanie, olejki do brody, odżywki do wło-
sów, balsam do włosów, szampony, kosmetyki do włosów, 
płyny do pielęgnacji włosów, żele do włosów, maskary 
do włosów, odżywki do włosów, kosmetyczne preparaty fry-
zjerskie, błyszczyki do ust, kosmetyki brązująco-opalizujące, 
korektor do twarzy, kremy kosmetyczne, zestawy do makija-
żu, róż do ust, maski kosmetyczne, preparaty do makijażu 
twarzy i ciała, olejki do opalania, olejki oczyszczające, odżyw-
ki do ust, preparaty odżywiające skórę, nielecznicze balsamy 
do ust, kosmetyki w formie mleczek, koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kremy do ciała, 
kremy, emulsje i żele nawilżające, mleczka do ciała, mleczka 
nawilżające, nawilżacze do skóry, preparaty nawilżające 
do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, balsam do ciała, 
maseczki do twarzy, puder do ciała, maści [nielecznicze], ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pie-
lęgnacji skóry [peelingi], 5 zioła lecznicze, kosmetyki do ce-
lów leczniczych, środki do odtruwania na bazie ziół, napoje 
ziołowe do użytku leczniczego, suplementy ziołowe, mie-
szanki ziołowe do użytku medycznego, ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, zioła 
do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze suszone 
lub zakonserwowane, lecznicze napary ziołowe, leki ziołowe, 
olejki lecznicze, papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, substytuty tytoniu do celów medycznych, terpentyna 
do celów farmaceutycznych, olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, konopie indyjskie do celów medycznych, 
herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, herbata ziołowa 
[napoje lecznicze], sztuczna herbata [do użytku lecznicze-

go], herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbata odchu-
dzająca do celów medycznych, herbata z ziół do celów lecz-
niczych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 31 rośliny, nasio-
na roślin, sadzonki roślin, rośliny żywe, rośliny domowe, drze-
wa [rośliny], rośliny świeże, rośliny doniczkowe, rośliny natu-
ralne (żywe), bulwy do rozmnażania roślin, mieszanki ziaren 
roślin dzikich, naturalne rośliny i kwiaty, artykuły spożywcze 
dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, nasiona, cebulki 
i rozsady do hodowli roślin, nasiona roślin strączkowych [kar-
ma dla zwierząt], cebulki roślin do użytku w rolnictwie, ce-
bulki roślin do celów ogrodniczych, ziarna naturalne, nasio-
na, nasiona traw, ziarna [nasiona], nieprzetworzone nasiona 
oleiste, rośliny konopi, konopie, nieprzetworzone, konopie 
sypkie jako ściółka dla zwierząt, nasiona do uprawy ziół, 
34 fajki wodne, elektroniczne fajki wodne, waporyzatory 
osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny 
do nich, fajki, fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, 
fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, fajki wod-
ne, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, wa-
poryzatory do bezdymnych papierosów, zapalniczki, zapałki, 
bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, artykuły 
dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy, 
nie z metalu szlachetnego, aromaty do tytoniu, beztytonio-
we doustne torebki nikotynowe [nie do użytku medyczne-
go], fajki do palenia mentolowych zamienników tytoniu, ja-
poński poszatkowany tytoń [kizami], machorka, melasa zio-
łowa [zamienniki tytoniu], papierosy, cygara, cygaretki i inne 
gotowe artykuły dla palaczy, snus, rappee, snus bez tytoniu, 
snus z tytoniem, substytuty tytoniu, substytuty tytoniu 
(nie do celów medycznych), tabaka, tabaka bez tytoniu, ta-
baka z tytoniem, tytoń, tytoń aromatyzowany, tytoń bez-
dymny, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papiero-
sów, tytoń do robienia papierosów, tytoń do skręcania pa-
pierosów, tytoń do żucia, tytoń hookah, tytoń i substytuty 
tytoniu, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń mentolo-
wy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach, 
wyroby tytoniowe, zestaw do skręcania papierosów, zioła 
do palenia, azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], cybu-
chy do fajek, lufki do papierosów, osłony na azjatyckie długie 
fajki do tytoniu, papier higroskopijny do tytoniu, papierowe 
ustniki papierosowe z filtrami, pojemniki na tytoń i humido-
ry, popielniczki, produkty tytoniowe przeznaczone do ogrze-
wania, przybory do czyszczenia fajek, przyrządy do obcina-
nia papierosów, ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu 
w papierowe rolki, skrobaczki do fajek, spluwaczki dla żują-
cych tytoń, środki czyszczące do papierosów elektronicz-
nych, stojaki na fajki [przybory dla palaczy], tacki do fajek, 
torby na fajki, torebki na fajki, ubijaki do fajek, urządzenia 
do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących 
się patyczków tytoniowych, urządzenia do podgrzewania 
substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia do pod-
grzewania tytoniu w celu wdychania, wyciory do fajek, za-
tyczki do fajek [przybory dla palaczy], ustniki do cygar, ustni-
ki do cygarniczek, ustniki do fajek, ustniki do papierosów, 
ustniki papierosów, woreczki na tytoń, aromaty chemiczne 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, atomizery do papierosów elektronicznych, 
ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe roztwory 
nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara elektro-
niczne, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papie-
rosów tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicz-
nych, kartridże do papierosów elektronicznych, naboje 
do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy 
elektroniczne, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] 
zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektro-
nicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyny 
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do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aroma-
ty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, smoła tytoniowa do użytku w papie-
rosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, 
urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządze-
nia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających niko-
tynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatycz-
ne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do pa-
lenia papierosów elektronicznych, 35 sprzedaż detaliczna 
i hurtowa następujących towarów: kosmetyki, olejki leczni-
cze, przenośne etui do ładowania papierosów elektronicz-
nych i waporyzatorów, przyrządy do pomiaru wagi, przeno-
śne cyfrowe wagi elektroniczne, zapalniczki i zapalarki, pa-
pier filtracyjny [bibuła], młynki nieelektryczne, oleje jadalne, 
zioła suszone, słodycze czekoladowe, nasiona roślin, smoła 
tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych, wapo-
ryzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory dla pa-
laczy do stosowania doustnego, waporyzatory osobiste i pa-
pierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, lufki 
do papierosów, fajki, elektroniczne fajki do tytoniu, zapal-
niczki dla palaczy, bibułki papierosowe, 44 uprawa roślin, 
siew roślin uprawnych, kultywacja roślin uprawnych, uprawa 
winogron do produkcji wina, usługi w zakresie uprawy wino-
rośli, doradztwo w zakresie uprawy winorośli, usługi dorad-
cze w zakresie upraw rolniczych, usługi doradcze związane 
z uprawą roślin, udostępnianie działek badawczych w celu 
badania upraw, usługi doradcze w zakresie upraw w związku 
z ogrodnictwem, udostępnianie działek badawczych w celu 
badania upraw poprzez użycie środków chemicznych.

(210) 519928 (220) 2020 10 26
(731) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BPRW
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej finansowej, usługi dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działal-
nością gospodarczą finansową, usługi doradztwa specjali-
stycznego w sprawach działalności gospodarczej finanso-
wej, usługi agencji public relations, usługi marketingowe, 
usługi pozyskiwania i udostępniania informacji o działalno-
ści gospodarczej finansowej, usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi 
księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowa-
nie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opi-
nii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmo-
wanie miejsc na stronach internetowych przeznaczonych 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla 
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie 
dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, 
36 usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nie-
ruchomości, usługi obsługi wynajmu nieruchomości, usłu-

gi finansowe, usługi pośrednictwa finansowego i wyceny 
nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finansowych 
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków 
własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozy-
skiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa 
majątku nieruchomego i ruchomego, administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów naj-
mu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowa-
nie powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi 
w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, 
nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, 
nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, pośred-
nictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, 
pośredniczenie przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, 
konsumpcyjnych i hipotecznych, sprzedaż na raty, obsługa 
transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyj-
nych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finan-
sami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, 
prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie roz-
liczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finanso-
wych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, 
prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów fi-
nansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla 
celów podatkowych, sporządzanie i publikowanie rapor-
tów i ocen ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, 
opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobo-
wiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw 
wobec banków i instytucji finansowych, inwestycje ka-
pitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, 
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat ter-
minowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdo-
we, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, 
37 usługi budowlane, budowa domów wielo oraz jednoro-
dzinnych, budowa obiektów przemysłowych i biurowych, 
usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, 
prace remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończe-
niowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji 
oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie bu-
dynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfalto-
wanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa 
urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wy-
konawcy i usługi budowlane inwestora zastępczego, reno-
wacja dzieł architektonicznych, 42 usługi architektoniczne 
w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, 
usługi projektowania budynków, planowanie przestrzenne, 
planowanie infrastruktury technicznej, energetycznej, wo-
dociągowej i drogowej, usługi doradztwa budowlanego, 
badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie 
budownictwa oraz środowiska, pomiary gruntu, badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryza-
cyjne budowlane, usługi doradztwa w zakresie ochrony 
środowiska, usługi opracowywania projektów technicz-
nych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie 
planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne i in-
żynieryjne, badania architektoniczne, przygotowywanie 
raportów architektonicznych, projektowanie architekto-
niczne, przygotowywanie i digitalizacja map oraz planów, 
przygotowywanie dokumentacji technicznej budynków 
oraz budowli inżynieryjnych, usługi inżynieryjne, 44 usługi 
architektury krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, 
zieleńców i parków.
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(210) 519929 (220) 2020 10 26
(731) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BPRP
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej finansowej, usługi dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działal-
nością gospodarczą finansową, usługi doradztwa specjali-
stycznego w sprawach działalności gospodarczej finanso-
wej, usługi agencji public relations, usługi marketingowe, 
usługi pozyskiwania i udostępniania informacji o działalno-
ści gospodarczej finansowej, usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi 
księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności go-
spodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wy-
staw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem In-
ternetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publiko-
wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc na stronach in-
ternetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub 
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzo-
wanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie 
danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plika-
mi, powielanie dokumentów, wycena działalności gospo-
darczej, audyt, 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu 
i wynajmu nieruchomości, usługi obsługi wynajmu nieru-
chomości, usługi finansowe, usługi pośrednictwa finansowe-
go i wyceny nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach 
finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne 
ze środków własnych i powierzonych dotyczące nierucho-
mości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie 
i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, admini-
strowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie 
umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wy-
najmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa, 
usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finanso-
we, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, 
nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, 
nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, pośred-
nictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, 
pośredniczenie przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, 
konsumpcyjnych i hipotecznych, sprzedaż 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 
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi in-
westycyjne ze środków własnych i powierzonych, prowadze-
nie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, 
informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podat-
kowych, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen eko-
nomiczno-finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i pu-
blikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji 
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, 
zarządzanie finansami, przyjmowanie wkładów oszczędno-
ściowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, po-

średnictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania 
wierzytelności, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo 
oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych 
i biurowych, usługi budowlane dotyczące infrastruktury 
technicznej, prace remontowe, prace konserwacyjne, prace 
wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi in-
formacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie 
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, as-
faltowanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i na-
prawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego 
wykonawcy i usługi budowlane inwestora zastępczego, re-
nowacja dzieł architektonicznych, 42 usługi architektoniczne 
w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, 
usługi projektowania budynków, planowanie przestrzenne, 
planowanie infrastruktury technicznej, energetycznej, wo-
dociągowej i drogowej, usługi doradztwa budowlanego, 
badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie 
budownictwa oraz środowiska, pomiary gruntu, badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyj-
ne budowlane, usługi doradztwa w zakresie ochrony środo-
wiska, usługi opracowywania projektów technicznych zwią-
zanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania 
urbanistycznego, usługi architektoniczne i inżynieryjne, ba-
dania architektoniczne, przygotowywanie raportów archi-
tektonicznych, projektowanie architektoniczne, przygoto-
wywanie i digitalizacja map oraz planów, przygotowywanie 
dokumentacji technicznej budynków oraz budowli inżynie-
ryjnych, usługi inżynieryjne, 44 usługi architektury krajobra-
zu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków.

(210) 520006 (220) 2020 10 27
(731) DUDRAK JERZY, DUDRAK HALINA, DUDRAK 

ALEKSANDRA JOTA INVEST SPÓŁKA CYWILNA, 
Zielona Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOSAL

(531) 05.01.01, 05.01.05, 05.01.10, 05.01.16, 06.01.02, 06.01.04, 
27.05.01

(510), (511) 41 usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wyda-
rzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, roz-
rywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
udostępnianie stoków narciarskich, udostępnianie usług 
i obiektów rekreacyjnych, udostępnianie sprzętu rekreacyj-
nego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
usługi rekreacyjne, nauka jazdy na nartach, wypożyczanie 
sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, 
43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w za-
kresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie 
kwater, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania 
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tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, tymczasowy wynajem pokoi, 
usługi biur zakwaterowania, usługi obiektów gościnnych 
[zakwaterowanie], usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi 
w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie wymiany 
zakwaterowania [time share], usługi w zakresie wynajmu po-
kojów, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie 
zapewniania obiektów na uroczystości, usługi zapewniania 
schronisk w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwatero-
wania tymczasowego], wynajem pokoi jako tymczasowego 
zakwaterowania, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwatero-
wania tymczasowego w domach i mieszkaniach.

(210) 520032 (220) 2020 11 27
(731) PIETRZAK SŁAWOMIR S.P. RECORDS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SP RECORDS

(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.03.13, 01.03.15, 05.07.02, 22.01.15, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 
29.01.15

(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego on-line w zakre-
sie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego  
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
usługi marketingowe, usługi relacji z mediami, reklama, 41 usłu-
gi w zakresie komponowania muzyki, udostępnianie muzyki cy-
frowej [nie do pobrania] w Internecie, organizowanie widowisk 
[impresariat], produkcja muzyczna, produkcja widowisk, usługi 
rozrywkowe, usługi studia nagrań, 45 zarządzanie prawami au-
torskimi, prawne administrowanie licencjami.

(210) 520136 (220) 2020 10 28
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strefa Biznesu

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, 
czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, 
albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, 
plakaty, 35 publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usłu-
gi reklamowe, reklama prasowa, rozpowszechnianie ogłoszeń 

reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowe-
go, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie opinii publicz-
nej, badanie rynku, usługi komputerowych baz danych takie 
jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych, marketing 
i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 
41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie 
materiałów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowa-
nie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie 
gazet elektronicznych on-line, publikowanie książek i czaso-
pism elektronicznych on-line, usługi w zakresie publikowania  
on-line, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, rozrywka, or-
ganizowanie gal, organizowanie wystaw i konkursów, orga-
nizowanie kongresów, konferencji, seminariów, prowadzenie 
kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny roz-
rywki, organizowanie imprez w celach kulturalnych, edukacyj-
nych, rekreacyjnych i biznesowych.

(210) 520265 (220) 2020 11 02
(731) MUZYK JOANNA FIRMA BERENIKA JO.MU.,  

Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) TRUST Me Love Me WEAR Me
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież, chusty [odzież], czapki sportowe, 
czepki damskie [nakrycia głowy], kapelusze, kaszkiety, muf-
ki [odzież], opaski na głowę, woalki, welony [odzież], toczki 
[kapelusze], apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
bielizna ciążowa, bielizna damska, bielizna dla kobiet, bieli-
zna dla mężczyzn, bielizna termoaktywna, bikini, biustono-
sze, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, body 
[bielizna], bokserki, bolerka, futra [odzież], dżinsy, eleganckie 
spodnie, garnitury, golfy, kamizelki, kombinezony, kąpielów-
ki, kombinezony [odzież], kostiumy, kostiumy kąpielowe, ko-
szule, koszule nocne, koszulki z krótkim rękawem, koszulki 
z nadrukami, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, muszki, narzutki 
na ramiona, ocieplacze, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież sportowa, odzież ze skóry, pelerynki, paski 
skórzane [odzież], paski materiałowe [odzież], paski wykona-
ne z imitacji skóry, piżamy, podkolanówki, podomki, płasz-
cze damskie, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze zimowe, 
polary, poncza, rękawiczki, skarpetki, smokingi, spodenki, 
spodnie dresowe, spódnice, spodnie sportowe, stroje spor-
towe, suknie ślubne, suknie balowe, swetry, szale, szorty,  
t-shirty z krótkim rękawem, tuniki, ubrania codzienne.

(210) 520269 (220) 2020 11 03
(731) EUROPEJSKIE CENTRUM ENERGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO OBYWATEL

(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z ekologią.
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(210) 520270 (220) 2020 11 03
(731) EUROPEJSKIE CENTRUM ENERGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZPIECZNY PRĄD Bo życie smart sie opłaca

(531) 01.03.13, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna ze źródeł odnawialnych.

(210) 520277 (220) 2020 11 02
(731) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) Agrolok
(510), (511) 1 komposty, nawozy rolnicze, produkty che-
miczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, nawozy, dodatki chemiczne 
do fungicydów, geny nasion dla celów produkcji rolniczej, 
preparaty regulujące wzrost roślin, nawozy do użyźniania 
gleby, 5 środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, środki 
owadobójcze, środki dezynsekcyjne, suplementy dla zwie-
rząt, mikroelementy dla zwierząt, preparaty biologiczne 
do celów weterynaryjnych, biologiczne kultury tkankowe 
do celów weterynaryjnych, preparaty do celów weteryna-
ryjnych, leki do celów weterynaryjnych, suplementy diety 
dla zwierząt, tłuszcze do celów weterynaryjnych, 22 sznurki, 
worki, 31 pasze dla zwierząt, komponenty do wyrobu pasz, 
śruty, surowce paszowe, mączki zwierzęce, nasiona roślin 
rolniczych, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce 
i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwie-
rząt i ptaków, słód, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 
dodatki do pasz, drożdże dla bydła, preparaty zwiększające 
niesienie się dla drobiu, kasze dla drobiu, kiszonki dla zwie-
rząt, mączka dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, 
ziarno jako pasza dla zwierząt, odpady gorzelniane jako pa-
sza dla zwierząt, wapno do pasz, proteiny dla zwierząt, słoma 
jako pasza, sól dla bydła, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, kursy instruktażowe, foto-
reportaże, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, 
organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie 
pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie wystaw 
zwierząt, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne książek i periodyków, publikowanie książek, 
sprawdziany edukacyjne, usługi reporterskie, 44 usługi we-
terynaryjne, higiena i troska o urodę zwierząt, usługi rolnicze, 
ogrodnicze i leśne, hodowla zwierząt, pomoc weterynaryjna, 
porady w zakresie farmakologii, porady w zakresie dietetyki 
weterynaryjnej, usługi inseminacji zwierząt, wypożyczanie 
sprzętu rolniczego, zabiegi, pielęgnacyjne dla zwierząt, do-
radztwo weterynaryjne z zakresu hodowli, karmienia oraz 
krzyżowania zwierząt, usługi opracowywania planu hodowli, 
usługi opracowywanie planów żywieniowych dla zwierząt, 
hodowla zwierząt.

(210) 520287 (220) 2020 11 02
(731) ZEIR TAMER, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) keps KEPS MEAT & ROLL DEPTAK BOGUSŁAWA 

SZCZECIN

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, usługi restauracyjne, usługi barowe, restauracje sa-
moobsługowe.

(210) 520321 (220) 2020 11 03
(731) IMIOŁCZYK AGATA IMIOŁCZYK, Rzgów
(540) (znak słowny)
(540) IMIOŁCZYK
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, odzież wierzchnia dla kobiet, 
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla dzie-
ci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, 
sukienki damskie, suknie balowe, t-shirty z krótkim rękawem, 
koszulki, bluzy, spódnice, bielizna damska, bielizna męska, 
bielizna dziecięca, kurtki, nakrycia głowy, garnitury damskie, 
koszule, koszule do garniturów, stroje wizytowe, płaszcze 
damskie, marynarki od garniturów, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Inter-
net takich towarów jak: odzież, odzież damska, odzież męska, 
odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież wierzchnia dla 
kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzch-
nia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież 
do spania, sukienki damskie, suknie balowe, t-shirty z krótkim 
rękawem, koszulki, bluzy, spódnice, bielizna damska, bielizna 
męska, bielizna dziecięca, kurtki, nakrycia głowy, garnitury 
damskie, koszule, koszule do garniturów, stroje wizytowe, 
płaszcze damskie, marynarki od garniturów.

(210) 520363 (220) 2020 11 04
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biotylek B
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 02.09.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farma-
ceutyczne do zastosowania doustnego, leki, suplementy 
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, środki sani-
tarne do celów medycznych, kapsułki do celów leczniczych, 
wyroby medyczne.

(210) 520442 (220) 2020 11 05
(731) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU 

KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) (znak słowny)
(540) INPELL
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kom-
paktowy kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wy-
mienniku rurowym, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły 
do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze 
wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły 
grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami poda-
wania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, 
bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpu-
sy kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania 
kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawa-
nia paliw stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentyla-
tory, pompy ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki, 
zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne, 
wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, in-
stalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy komi-
nowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzewczych, 
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowni-
ki do kotłów.

(210) 520554 (220) 2020 11 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE  

VINEX-SLAVIANTSI POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(540) (znak słowny)
(540) CERKVA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina.

(210) 520560 (220) 2020 11 07
(731) POLANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.01, 24.09.02
(510), (511) 9 filtry do masek do oddychania, maski do oddy-
chania, inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, 
nakolanniki dla robotników, odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, odzież przeznaczona 
do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, osłony 
głowy, osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony 
zabezpieczające przed iskrami, plandeki ochronne, urzą-

dzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, 
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, 10 bandaże elastyczne, 
bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające 
na stawy, fartuchy do badania pacjentów, gorsety brzuszne, 
gorsety do celów medycznych, kaftany bezpieczeństwa, ma-
ski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane przez 
personel medyczny, maski terapeutyczne na twarz, odzież 
specjalna używana w salach operacyjnych, okrycia chirur-
giczne, opaski podtrzymujące, pasy do celów medycznych, 
pasy do celów ortopedycznych, podkłady zapobiegające 
odleżynom, poduszeczki termiczne do udzielania pierw-
szej pomocy, poduszki do celów medycznych, prześcieradła 
na łóżka chorych, prześcieradła sterylne chirurgiczne, tem-
blaki, 24 bielizna kąpielowa, bielizna wzorzysta, chusteczki 
do nosa z materiałów tekstylnych, metki tekstylne, tekstylne 
ręczniki do twarzy, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniają-
ca pot, body, bokserki, długie luźne stroje, dzianina, fartuchy, 
gorsy koszul, kamizelki, karczki koszul, kieszenie do odzieży, 
kołnierzyki przypinane, kombinezony, koszule, koszule z krót-
kimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, majtki, mankiety, 
męskie apaszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, obuwie, 
odzież, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież zawierająca 
substancje odchudzające, okrycia wierzchnie, ornaty, paski, 
pasy do przechowywania pieniędzy, pasy elastyczne wy-
szczuplające, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez 
rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe, poszet-
ki, skarpetki, szaliki, szaliki rurkowe na szyję, szarfy do ubrania, 
szlafroki, taśmy do spodni, 26 monogramy do znakowania 
ubrań, naramienniki, oczka do odzieży, ozdoby do ubrań, 
wkładki sztywne do kołnierzyków, zapięcia do ubrań,  
40 krawiectwo, krojenie tkanin, obrabianie tkanin, obróbka 
mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, obróbka 
wełny, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, zapraso-
wanie na stałe tkanin, 42 projektowanie mody, stylizacja, 
wzornictwo przemysłowe.

(210) 520561 (220) 2020 11 07
(731) POLANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polanex

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filtry do masek do oddychania, maski do oddy-
chania, inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne 
nakolanniki dla robotników, odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, odzież przeznaczona 
do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, osłony 
głowy, osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony 
zabezpieczające przed iskrami, plandeki ochronne, urzą-
dzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, 
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, 10 bandaże elastyczne, 
bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające 
na stawy, fartuchy do badania pacjentów, gorsety brzuszne, 
gorsety do celów medycznych, kaftany bezpieczeństwa, ma-
ski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane przez 
personel medyczny, maski terapeutyczne na twarz, odzież 
specjalna używana w salach operacyjnych, okrycia chirur-
giczne, opaski podtrzymujące, pasy do celów medycznych, 
pasy do celów ortopedycznych, podkłady zapobiegające 
odleżynom, poduszeczki termiczne do udzielania pierw-
szej pomocy, poduszki do celów medycznych, prześcieradła 
na łóżka chorych, prześcieradła sterylne chirurgiczne, tem-
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blaki, 24 bielizna kąpielowa, bielizna wzorzysta, chusteczki 
do nosa z materiałów tekstylnych, metki tekstylne, tekstylne 
ręczniki do twarzy, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniają-
ca pot, body, bokserki, długie luźne stroje, dzianina, fartuchy, 
gorsy koszul, kamizelki, karczki koszul, kieszenie do odzieży, 
kołnierzyki przypinane, kombinezony, koszule, koszule z krót-
kimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, majtki, mankiety, 
męskie apaszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, obuwie, 
odzież, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież zawierająca 
substancje odchudzające, okrycia wierzchnie, ornaty, paski, 
pasy do przechowywania pieniędzy, pasy elastyczne wy-
szczuplające, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez 
rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe, poszet-
ki, skarpetki, szaliki, szaliki rurkowe na szyję, szarfy do ubrania, 
szlafroki, taśmy do spodni, 26 monogramy do znakowania 
ubrań, naramienniki, oczka do odzieży, ozdoby do ubrań, 
wkładki sztywne do kołnierzyków, zapięcia do ubrań,  
40 krawiectwo, krojenie tkanin, obrabianie tkanin, obróbka 
mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, obróbka 
wełny, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, zapraso-
wanie na stałe tkanin, 42 projektowanie mody, stylizacja, 
wzornictwo przemysłowe.

(210) 520654 (220) 2020 11 10
(731) HACHAJ KRZYSZTOF, HOPA DANIEL,  

USŁUGI TURYSTYCZNE FANK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba

(540) (znak słowny)
(540) ŁEBSKIE TRZY CHMIELE
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalko-
holowe.

(210) 520656 (220) 2020 11 10
(731) HACHAJ KRZYSZTOF, HOPA DANIEL,  

USŁUGI TURYSTYCZNE FANK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁEBSKIE TRZY CHMIELE NIEFILTROWANY Pils

(531) 02.01.20, 05.11.15, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalko-
holowe.

(210) 520658 (220) 2020 11 10
(731) HACHAJ KRZYSZTOF, HOPA DANIEL,  

USŁUGI TURYSTYCZNE FANK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba

(540) (znak słowny)
(540) ŁEBSKIE CIEMNE
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalko-
holowe.

(210) 520659 (220) 2020 11 10
(731) HACHAJ KRZYSZTOF, HOPA DANIEL,  

USŁUGI TURYSTYCZNE FANK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łebskie CIEMNE PIWO

(531) 02.01.08, 01.15.24, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 520779 (220) 2020 11 10
(731) ŁONISK SŁAWOMIR, Warszawa; 

KĘPA-PAWLIŃSKA KATARZYNA, Warszawa; 
OCIOSZYŃSKA KATARZYNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gra muzyka

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 9 filmy, seriale, urządzenia do nadawania pro-
gramów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry 
komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i za-
pisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy 
komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe 
do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały 
na laptopy, etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton, 
druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem 
mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały 
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, materiały drukowa-
ne, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy, 
kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki samocho-
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dowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, 
zeszyty, drukowane zaproszenia, 25 odzież, obuwie i nakry-
cia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, arty-
kuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt 
do gier wideo, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, 
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie rekla-
my prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, mar-
keting, produkcja filmów reklamowych, marketing interne-
towy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie 
produktów, merchandising, 38 usługi rozpowszechniania 
programów telewizyjnych, widowisk rozrywkowych, usługi 
wysyłania wiadomości multimedialnych (MMS), zapewnie-
nie dostępu do treści multimedialnych on-line, transmisja 
obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multime-
dialnych, transmisja plików danych, audio, wideo i multi-
medialnych, transmisja dźwięku za pośrednictwem interak-
tywnych sieci multimedialnych, nadawanie treści audiowi-
zualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, 
przesyłanie treści audiowizualnych za pośrednictwem sa-
telity lub interaktywnych sieci multimedialnych, nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu 
i innych sieci łącznościowych, transmisja plików danych, 
audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobra-
nia i plików udostępnianych za pomocą transmisji stru-
mieniowej przez światową sieć komputerową, fora (pokoje 
rozmów) dla serwisów społecznościowych, dostarczanie 
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą platform 
i portali w Internecie i innych mediach, zapewnienie do-
stępu do portali internetowych obejmującego programy 
wideo na życzenie, 41 teleturnieje, usługi w zakresie roz-
rywki, nauczania i szkolenia przez lub związane z radiem 
i telewizją, usługi w zakresie produkowania, prezentowania 
i wynajmowania programów radiowych i telewizyjnych 
oraz filmów i nagrań dźwiękowych i video, usługi w za-
kresie publikowania, produkowania i wynajmu materiałów 
instruktażowych i szkoleniowych, usługi w zakresie roz-
rywki, nauczania i szkolenia, dostarczanie rozrywki i usług 
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Interne-
tu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych 
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, 
usługi w zakresie organizowania konkursów, teleturniejów, 
gier, quizów, dni rozrywki i wydarzeń sportowych, usługi 
w zakresie organizowania, prezentowania i produkowania 
przedstawień, przedstawień na żywo oraz imprez i progra-
mów z udziałem publiczności, usługi w zakresie wystaw 
w celach edukacyjnych i dla celów rozrywkowych, usługi 
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie 
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, 
czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, 
udostępnianie ich w sieci internetowej, 42 programowanie 
aplikacji multimedialnych, opracowywanie interaktywnego 
oprogramowania multimedialnego, hosting rozrywkowych 
treści multimedialnych, projektowanie portali sieciowych, 
hosting portali internetowych, programowanie oprogra-
mowania do portali internetowych, chatroomów, linii cha-
tów i forów internetowych, usługi projektowania w zakresie 
wystaw.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 520794 (220) 2020 11 12
(731) GSDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) GREEN GAS
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych i inwestycyjnych, informacje finansowe, inwe-
stycje kapitałowe, wycena finansowa, zarządzanie finanso-
we, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, transmi-
sja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych 
on-line, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie wide-
okonferencji, wspomagane komputerowo przesyłanie wia-
domości i obrazów, 41 organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych i werbinariów z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, kongresów, sympo-
zjów, warsztatów, 42 badania naukowe, badania techniczne, 
usługi doradcze w zakresie technologii, techniczne zarządza-
nie projektami, koordynacja projektów, sporządzanie analiz 
technicznych i ekspertyz.

(210) 520821 (220) 2020 11 13
(731) AMSTERDAM THC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amsterdam amsterdam.sklep.pl

(531) 03.01.09, 26.03.15, 02.09.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 terpentyna do odtłuszczania, olejek terpenty-
nowy [preparat odtłuszczający], terpentyna do usuwania 
plam z tłuszczu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], olejki do per-
fum i zapachów, olejki do aromaterapii [do użytku kosme-
tycznego], naturalne olejki eteryczne, roślinne olejki eterycz-
ne, aromaty [olejki eteryczne], perfumeryjne (produkty -), 
esencjonalne (olejki -), olejki toaletowe, olejki do masażu, 
olejki i płyny do masażu, kosmetyki, olejki do celów kosme-
tycznych, środki perfumeryjne i zapachowe, woda perfumo-
wana, kremy do aromaterapii, kremy perfumowane, dezodo-
ranty do ciała [wyroby perfumeryjne], zapachy, płyny do aro-
materapii, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 
produkty perfumeryjne, preparaty zapachowe, środki toale-
towe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, 
woski do masażu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki na-
turalne, kosmetyki organiczne, kremy do masażu, nie do ce-
lów leczniczych, żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], zestawy 
kosmetyków, preparaty kosmetyczne do twarzy, nieleczni-
cze preparaty toaletowe, preparaty zmiękczające [kosmety-
ki], preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty 
higieniczne w postaci środków toaletowych, maści do celów 
kosmetycznych, świece do masażu do celów kosmetycz-
nych, mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i anty-
perspiranty, preparaty do włosów, kosmetyki do makijażu, 
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preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty 
do depilacji i golenia, pianka pod prysznic i do kąpieli, pianki 
do oczyszczania ciała, peeling do stóp, ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, żele do ciała, szampony do ciała, 
mleczko kosmetyczne, płyny pielęgnacyjne, masła do twa-
rzy i ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty czyszczą-
ce do użytku osobistego, kremy pod prysznic, mydła, aroma-
tyczne olejki do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe 
do kąpieli, olejek ułatwiający czesanie, olejki do brody, od-
żywki do włosów, balsam do włosów, szampony, kosmetyki 
do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, żele do włosów, 
maskara do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 
błyszczyki do ust, kosmetyki brązująco-opalizujące, korektor 
do twarzy, kremy kosmetyczne, zestawy do makijażu, róż 
do ust, maski kosmetyczne, preparaty do makijażu twarzy 
i ciała, olejki do opalania, olejki oczyszczające, odżywki 
do ust, preparaty odżywiające skórę, nielecznicze balsamy 
do ust, kosmetyki w formie mleczek, koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kremy do ciała, 
kremy, emulsje i żele nawilżające, mleczka do ciała, mleczka 
nawilżające, nawilżacze do skóry, preparaty nawilżające 
do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, balsam do ciała, 
maseczki do twarzy, puder do ciała, maści [nielecznicze], ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pie-
lęgnacji skóry [peelingi], 5 zioła lecznicze, środki do odtru-
wania na bazie ziół, napoje ziołowe do użytku leczniczego, 
suplementy ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycz-
nego, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, wyciągi 
z ziół leczniczych, zioła do palenia do celów medycznych, 
zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, lecznicze na-
pary ziołowe, leki ziołowe, olejki lecznicze, papierosy bezty-
toniowe do celów medycznych, substytuty tytoniu do ce-
lów medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, 
olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, 31 rośliny, 
nasiona roślin, sadzonki roślin, rośliny żywe, rośliny domowe, 
drzewa [rośliny], rośliny świeże, rośliny doniczkowe, rośliny 
naturalne (żywe), bulwy do rozmnażania roślin, mieszanki 
ziaren roślin dzikich, naturalne rośliny i kwiaty, artykuły spo-
żywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, nasiona, 
cebulki i rozsady do hodowli roślin, nasiona roślin strączko-
wych [karma dla zwierząt], cebulki roślin do użytku w rolnic-
twie, cebulki roślin do celów ogrodniczych, ziarna naturalne, 
nasiona, nasiona traw, ziarna [nasiona], nieprzetworzone na-
siona oleiste, 34 fajki wodne, elektroniczne fajki wodne, wa-
poryzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i płyny do nich, fajki, fajki do palenia tytoniu z metalu szla-
chetnego, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetne-
go, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, 
waporyzatory do bezdymnych papierosów, zapalniczki, za-
pałki, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, ar-
tykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla pala-
czy, nie z metalu szlachetnego, aromaty do tytoniu, beztyto-
niowe doustne torebki nikotynowe [nie do użytku medycz-
nego], fajki do palenia mentolowych zamienników tytoniu, 
japoński poszatkowany tytoń [kizami], machorka, melasa 
ziołowa [zamienniki tytoniu], papierosy, cygara, cygaretki 
i inne gotowe artykuły dla palaczy, snus, rappee, snus bez 
tytoniu, snus z tytoniem, substytuty tytoniu, substytuty tyto-
niu (nie do celów medycznych), tabaka, tabaka bez tytoniu, 
tabaka z tytoniem, tytoń, tytoń aromatyzowany, tytoń bez-
dymny, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papiero-
sów, tytoń do robienia papierosów, tytoń do skręcania pa-
pierosów, tytoń do żucia, tytoń hookah, tytoń i substytuty 
tytoniu, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń mentolo-
wy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach, 
wyroby tytoniowe, zestaw do skręcania papierosów, zioła 
do palenia, azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], cybu-

chy do fajek, lufki do papierosów, osłony na azjatyckie długie 
fajki do tytoniu, papier higroskopijny do tytoniu, papierowe 
ustniki papierosowe z filtrami, pojemniki na tytoń i humido-
ry, popielniczki, produkty tytoniowe przeznaczone do ogrze-
wania, przybory do czyszczenia fajek, przyrządy do obcina-
nia papierosów, ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu 
w papierowe rolki, skrobaczki do fajek, spluwaczki dla żują-
cych tytoń, środki czyszczące do papierosów elektronicz-
nych, stojaki na fajki [przybory dla palaczy], tacki do fajek, 
torby na fajki, torebki na fajki, ubijaki do fajek, urządzenia 
do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących 
się patyczków tytoniowych, urządzenia do podgrzewania 
substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia do pod-
grzewania tytoniu w celu wdychania, wyciory do fajek, za-
tyczki do fajek [przybory dla palaczy], ustniki do cygar, ustni-
ki do cygarniczek, ustniki do fajek, ustniki do papierosów, 
ustniki papierosów, woreczki na tytoń, aromaty chemiczne 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, atomizery do papierosów elektronicznych, 
ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe roztwory 
nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara elektro-
niczne, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papie-
rosów tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicz-
nych, kartridże do papierosów elektronicznych, naboje 
do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy 
elektroniczne, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] 
zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektro-
nicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aroma-
ty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, smoła tytoniowa do użytku w papie-
rosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, 
urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządze-
nia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających niko-
tynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatycz-
ne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do pa-
lenia papierosów elektronicznych, 35 usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami dietetycznymi, usługi w zakresie re-
klamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towa-
rów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosme-
tycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla 
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla 
zwierząt, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem poczto-
wym związane z artykułami spożywczymi, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, 
w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso-
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promo-
cyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, 
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekody-
stansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami do stosowania  
z tytoniem.
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(210) 520851 (220) 2020 11 15
(731) WARMUZ WOJCIECH WARMUZ, Żagań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WB WARMUZ BAITS

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 
26.04.22, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 9 urządzenia typu echosondy, 12 łodzie zdalnie 
sterowane, łodzie rybackie, 20 łóżka karpiowe, fotele karpiowe, 
22 namioty, namioty kempingowe, liny do namiotów, namioty 
do użytku w wędkarstwie, konopie, 25 odzież wędkarska, buty 
wędkarskie, kurtki wędkarskie, koszule wędkarskie, 28 sprzęt 
wędkarski, przynęty wędkarskie, przypony wędkarskie, węd-
karskie ciężarki, osęki wędkarskie, spławiki wędkarskie, krętliki 
wędkarskie, zanęty wędkarskie, haczyki wędkarskie, przybo-
ry wędkarskie, sieci wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki 
wędkarskie, torby wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, ko-
szyki wędkarskie [pułapki], przynęty wędkarskie [syntetyczne], 
sztuczne przynęty wędkarskie, pudełka na przynęty węd-
karskie, pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], 
nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, wskaźniki brania 
[sprzęt wędkarski], wskaźniki brania dla wędkarstwa podlo-
dowego, elektroniczne wskaźniki brania do użytku w węd-
karstwie, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], czujniki 
brania [sprzęt wędkarski], torby na sprzęt wędkarski, skrzynki 
na przybory wędkarskie, przynęty myśliwskie lub wędkarskie, 
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, urządzenia 
do zarzucania przynęty, błystki obrotowe, pokrowce na ko-
łowrotki wędkarskie, urządzenia do zarzucania żyłek węd-
karskich, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, 
sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy, mechani-
zmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, alarmy 
powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkar-
stwie, blanki do wędek, futerały na wędki, rączki do wędek, 
podpory na wędki, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, 
żyłki przyponowe, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie 
dźwięku do użytku w wędkarstwie, plecionki przyponowe 
wędki, leadery, ledcory, stojaki na wędki, 31 kulki proteinowe 
i kulki proteinowe pływające do stosowania w wędkarstwie, 
liofilizowana przynęta wędkarska, ziarna wędkarskie, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaż on-line arty-
kułów wędkarskich takich jak wędki, przynęty oraz akcesoria 
wędkarskie, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprze-
daż on-line artykułów wędkarskich takich jak wędki, przynęty 
oraz akcesoriów wędkarskich, kulek proteinowych do stoso-
wania w wędkarstwie, łodzi zdalnie sterowanych, foteli kar-
piowych, urządzeń typu echosondy, orzechów tygrysich, go-
towanej kukurydzy, odzieży wędkarskiej, aromatów, liqidów, 
dipów, butów wędkarskich, namiotów.

(210) 520878 (220) 2020 11 12
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA TOAST

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery 
informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, 
plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony wartościowe, bro-
szury, czasopisma, druki, drukowane materiały edukacyjne, 
drukowane ulotki informacyjne, gazety, karty upominkowe, 
katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowa-
ne, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje druko-
wane, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, szyldy 
papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kar-
tonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
reklamy drukowane, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi organizowa-
nia gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, kampanie marketingowe, usługi handlu de-
talicznego i hurtowego preparatów do produkcji napojów 
alkoholowych, wina, win musujących, wina alkoholizowane-
go, wymieszanych napojów alkoholowych.

(210) 520886 (220) 2020 11 16
(731) AMBER BALTIC CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołczewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBER BALTIC GOLF CLUB est 1993

(531) 21.03.07, 21.03.01, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja zawodów w golfa, organizacja 
turniejów golfowych, organizowanie profesjonalnych turnie-
jów lub zawodów golfowych.

(210) 520892 (220) 2020 11 16
(731) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 24
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(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(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 prowadzenie 
portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostęp-
nych bezpośrednio w telefonie komórkowym, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, pro-
jektowanie, ulepszanie, instalacja, utrzymanie oraz udostęp-
nianie oprogramowania m.in. oprogramowania 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, konfigurowanie 
i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie 
historii połączeń telefonicznych.

(210) 520903 (220) 2020 11 17
(731) KROPACZEWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MAYESTATE We Build Your Dreams

(531) 07.01.24, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszka-
niowe [mieszkania], agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, 
usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, 
usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za pro-
wizję, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie 
gruntu, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
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i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związa-
ne z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomo-
ści związane z kupnem i sprzedażą budynków, timesharing 
nieruchomości, wynajem nieruchomości, wycena nieru-
chomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nierucho-
mościami, usługi nabywania nieruchomości, inwestowanie 
w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], 
zarządzanie portfelem nieruchomości, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, 
wycena nieruchomości [finansowa], ocena nieruchomości 
[wycena], usługi wyceny nieruchomości, usługi zarządzania 
nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], dostarcza-
nie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, wyceny 
finansowe nieruchomości dzierżawionych, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieru-
chomości, wynajem nieruchomości i majątku, oszacowania 
majątku nieruchomego (nieruchomości), ocena i wycena 
nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, 
usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościa-
mi, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, wycena 
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], do-
radztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące własności nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, skompute-
ryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,  
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, naby-
wanie nieruchomości [dla osób trzecich], usługi w zakresie 
wyceny nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nie-
ruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi za-
rządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, nabywa-
nie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi zarządza-
nia nieruchomościami w systemie timesharingu, udzielanie 
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i zie-
mi, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące 
transakcji w zakresie nieruchomości.

(210) 520904 (220) 2020 11 17
(731) GÓRKO GRZEGORZ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRKO

(531) 14.05.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 37 instalacja, wymiana i naprawa zamków, insta-
lowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalo-
wanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancer-
nych, konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, 
konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwa-
cja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, naprawa 
alarmów, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa 
i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwa-
cja urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja kon-

sumenckich urządzeń elektrycznych, naprawa niewielkich ar-
tykułów metalowych, naprawa zamków, usługi ślusarskie [na-
prawa], 40 dorabianie kluczy, dorabianie zapasowych kluczy, 
montowanie produktów dla osób trzecich: artykułów żela-
znych, części składowych odlewanych, elementów, urządzeń 
i obwodów półprzewodnikowych, produkcja na zamówienie 
artykułów żelaznych, produkcja na zamówienie części skła-
dowych odlewanych, produkcja na zamówienie elementów, 
urządzeń i obwodów półprzewodnikowych, produkcja na za-
mówienie narzędzi dla osób trzecich, składanie materiałów 
na zamówienie dla osób trzecich, usługi kodowania magne-
tycznego, wyrób produktów na zamówienie: artykułów żela-
znych, części składowych odlewanych, elementów, urządzeń 
i obwodów półprzewodnikowych, 45 lokalizowanie zgubio-
nych kluczy, otwieranie zamków [usługi ślusarskie], otwieranie 
zamków do drzwi, otwieranie zamków zabezpieczających, 
usługi lokalizowania skradzionych pojazdów.

(210) 520905 (220) 2020 11 17
(731) GÓRKO GRZEGORZ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) GÓRKO Twój serwis kluczy
(510), (511) 37 instalacja, wymiana i naprawa zamków, insta-
lowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalo-
wanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancer-
nych, konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, 
konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwa-
cja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, naprawa 
alarmów, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa 
i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja 
urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja konsu-
menckich urządzeń elektrycznych, naprawa niewielkich artyku-
łów metalowych, naprawa zamków, usługi ślusarskie [naprawa],  
40 dorabianie kluczy, dorabianie zapasowych kluczy, montowa-
nie produktów dla osób trzecich, produkcja na zamówienie arty-
kułów żelaznych, produkcja na zamówienie części składowych 
odlewanych, produkcja na zamówienie elementów, urządzeń 
i obwodów półprzewodnikowych, produkcja na zamówienie 
narzędzi dla osób trzecich, składanie materiałów na zamówie-
nie dla osób trzecich, usługi kodowania magnetycznego, wyrób 
produktów na zamówienie, 45 lokalizowanie zgubionych klu-
czy, otwieranie zamków [usługi ślusarskie], otwieranie zamków 
do drzwi, otwieranie zamków zabezpieczających, usługi lokali-
zowania skradzionych pojazdów.

(210) 520978 (220) 2020 11 16
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) RABISOP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 520980 (220) 2020 11 16
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) RABIDUX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 520982 (220) 2020 11 16
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) AMBLISS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
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(210) 521019 (220) 2020 11 18
(731) PARTNER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maintenace 365

(531) 15.01.11, 26.11.12, 26.11.21, 24.17.02, 26.04.09, 26.04.16, 
26.04.22, 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, insta-
lacja maszyn przemysłowych, instalacja systemów oświetlenia 
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja 
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalowanie 
i naprawa pieców, instalowanie silników, konserwacja i napra-
wa dźwigów, konserwacja i naprawa silników, konserwacja 
maszyn przemysłowych, naprawa i konserwacja generatorów 
energii elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji do wy-
twarzania energii, naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek 
do obróbki i przetwarzania metali, naprawa i konserwacja 
pomp, naprawa i konserwacja przekładni zębatych, naprawa 
i konserwacja sprężarek, naprawa i konserwacja urządzeń 
i instalacji do chłodzenia, naprawa lub konserwacja genera-
torów energii elektrycznej, naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, naprawa lub 
konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, naprawa 
lub konserwacja pomp, naprawa lub konserwacja pieców 
przemysłowych, naprawa lub konserwacja silników elektrycz-
nych, naprawa maszyn przemysłowych, naprawa pomp, od-
nawianie maszyn przemysłowych, przegląd maszyn, przegląd 
silników, regeneracja silników, remont maszyn, renowacja 
instalacji przemysłowych, renowacja instalacji elektrycznych, 
renowacja maszyn, renowacja, naprawa i konserwacja prze-
wodów instalacji elektrycznej, serwis maszyn i urządzeń pro-
dukcyjnych, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania ener-
gii, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia 
w energię elektryczną, serwisowanie dźwigów, serwisowanie 
obrabiarek, serwisowanie sieci elektrycznych, usługi doradcze 
związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego 
i elektrycznego, usługi doradcze związane z instalacją urzą-
dzeń oświetleniowych, usługi instalacji maszyn, usługi konser-
wacji maszyn, usługi modernizacji i przekształcania maszyn, 
usługi naprawcze w zakresie silników, usługi w zakresie instala-
cji elektrycznych.

(210) 521058 (220) 2020 11 19
(731) VERKHOVETSKY DMYTRO OLEHOVCH, Mikołajów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRISOR

(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.23
(510), (511) 44 usługi męskich salonów fryzjerskich.

(210) 521146 (220) 2020 11 20
(731) VONDER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) UpRiver
(510), (511) 35 usługi doradcze dotyczące organizacji dzia-
łalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie handlu, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow-
lanych, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitało-
wych, inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developer-
skie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyski-
waniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, tworze-
niu wzajemnego funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu 
nieruchomości gruntowych pod inwestycje budowlane 
i ich sprzedaży, wynajem i dzierżawa nieruchomości, wy-
najmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej i handlowej, 
usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i han-
dlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowy-
mi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, 
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu 
nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni han-
dlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budyn-
kami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, zarządzanie 
inwestycjami kapitałowymi, finansowe usługi doradcze 
i konsultingowe, 37 usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 
w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich, 
usługi budowlane, budowa nowych obiektów, wyposażanie 
w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, konserwa-
cja, naprawy wyposażenia, usługi developerskie polegające 
na zabudowie nieruchomości gruntowych, 39 wynajmowa-
nie garaży i miejsc parkingowych, usługi związane z parko-
waniem samochodów, wynajmowanie powierzchni i obiek-
tów magazynowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, 
projektowanie budowlane, miernictwo [pomiary], pomiary 
geodezyjne, poszukiwania geologiczne, usługi inżynieryjne, 
badania i opracowywanie projektów technicznych, bada-
nia techniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, usługi kontroli jakości, 45 obsługa 
prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i po-
średnictwa w handlu nieruchomościami.

(210) 521188 (220) 2020 11 20
(731) CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów
(540) (znak słowny)
(540) agroteka
(510), (511) 8 narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, 
narzędzia rolnicze o napędzie ręcznym, narzędzia do kształ-
towania krajobrazu o napędzie ręcznym, opryskiwacze ręcz-
ne, rozpylacze środków owadobójczych, 19 geotekstylia, 
niemetalowe: listwy oraz kształtowe elementy oddzielają-
ce lub wykończeniowe pokryć (nawierzchni) drogowych, 
placów, ścieżek, alejek, chodników, fragmentów ogrodów, 
kwietników, zieleńców, niemetalowe: ogrodzenia i elemen-
ty ogrodzeń, pojemniki ogrodowe z materiałów murarskich, 
kraty niemetalowe, domki i budki ogrodowe niemetalowe, 
paliki, słupki ogrodowe niemetalowe, kostka brukowa, pły-
ty ogrodowe niemetalowe, drzwi ogrodowe [niemetalowe 
ramy], namioty ogrodowe [szkielety ramowe], niemetalowe 
i nie z materiału tekstylnego, niemetalowe: szklarnie sta-
cjonarne, szklarnie modułowe, szklarnie przenośne, altany 
[konstrukcje niemetalowe], 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i in-
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ternetowej towarów takich jak: metalowe, listwy oraz kształ-
towe elementy oddzielające lub wykończeniowe pokryć 
(nawierzchni) drogowych, placów, ścieżek, alejek, chodni-
ków, fragmentów ogrodów, kwietników, zieleńców, meta-
lowe, ogrodzenia i elementy ogrodzeń, metalowe łączniki 
do węży ogrodowych, metalowy osprzęt do węży ogrodo-
wych, metalowe nawijarki niemechaniczne do węży gięt-
kich, pojemniki ogrodowe wykonane z metalu, kraty metalo-
we, metalowe słupki ogrodowe, kostka brukowa metalowa, 
płyty metalowe ogrodowe, kompostowniki metalowe, drzwi 
ogrodowe (metalowe obramowania -), wieszaki metalowe 
na węże ogrodowe, metalowe szpule do ręcznego zwijania 
węży ogrodowych, metalowe słupki ogrodowe, ogrodzenia 
metalowe, metalowe, szklarnie stacjonarne, szklarnie modu-
łowe, szklarnie przenośne, drabiny metalowe, narzędzia, ma-
szyny i urządzenia ogrodnicze o napędzie innym niż ręczny, 
narzędzia, maszyny i urządzenia do kształtowania krajobrazu 
o napędzie innym niż ręczny, narzędzia, maszyny i urządze-
nia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, pompy, narzędzia 
ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze o napę-
dzie ręcznym, narzędzia do kształtowania krajobrazu o na-
pędzie ręcznym, opryskiwacze ręczne, rozpylacze środków 
owadobójczych, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna, na-
wadniania ogrodniczego, systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regula-
cyjna: zraszające, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna, iryga-
cyjne, akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie 
oraz części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, 
urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, węże 
ogrodowe, niemetalowe łączniki do węży ogrodowych, nie-
metalowy osprzęt do węży ogrodowych, folie z tworzyw 
sztucznych do użytku w ogrodnictwie, geotekstylia, nieme-
talowe listwy oraz kształtowe elementy oddzielające lub wy-
kończeniowe pokryć (nawierzchni) drogowych, placów, ście-
żek, alejek, chodników, fragmentów ogrodów, kwietników, 
zieleńców, niemetalowe ogrodzenia i elementy ogrodzeń, 
pojemniki ogrodowe z materiałów murarskich, kraty nieme-
talowe, domki i budki ogrodowe niemetalowe, paliki, słupki 
ogrodowe niemetalowe, kostka brukowa, płyty ogrodowe 
niemetalowe, drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], namioty 
ogrodowe [szkielety ramowe], niemetalowe i nie z materiału 
tekstylnego, niemetalowe, szklarnie stacjonarne, szklarnie 
modułowe, szklarnie przenośne, altany [konstrukcje nieme-
talowe], meble ogrodowe i akcesoria do mebli ogrodowych 
ujęte w klasie 20, parawany, meble nadmuchiwane, słupki 
ogrodowe niemetalowe, stojaki na parasole przeciwsłonecz-
ne, statuetki, figury, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje ogro-
dowe, pojemniki niemetalowe, kosze niemetalowe, kompo-
stowniki niemetalowe, wyroby wikliniarskie, niemetalowe 
bębny na węże ogrodowe, obsługiwane ręcznie, niemeta-
lowe mocowane na ścianie podpory do węży, niemecha-
niczne, niemetalowe szpule do nawijania węży, drabiny nie-
metalowe, materace, materace dmuchane, karimaty, maty 
do spania, poduszki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, 
chodziki dla dzieci, jeździki dla dzieci, pojemniki na kompost 
do użytku domowego, dysze do węży ogrodowych, zrasza-
cze do węży ogrodowych, spryskiwacze, szczotki podłącza-
ne do węży ogrodowych, rozpylacze mocowane do węży 
ogrodowych, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 
narzędzia do czyszczenia, ręczne, szczotki, miotły, mopy, 
końcówki do mopów, wyżymaczki do mopów, rękawice 
ogrodnicze, rękawice do grilla, rękawice do użytku domowe-
go, stojaki do roślin, stojaki na kwiaty, wazony, donice, do-
niczki, pojemniki na rośliny, kosze na rośliny, misy na rośliny, 
podstawki do pojemników na rośliny, przykrywki do pojem-

ników na rośliny, strzykawki do użytku w ogrodzie, szczotki 
do trawników, kosze do użytku domowego, kosze na pranie, 
kosze i kubły na śmieci, konewki, sitka do konewek, dozow-
niki produktów do mycia ciała, dozowniki do ręczników pa-
pierowych, dozowniki do papieru toaletowego, dyfuzory 
do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami 
zapachowymi, dzbany, dzbanki.

(210) 521189 (220) 2020 11 20
(731) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Modena Nails PROFESSIONAL CONSTRUCTION BASE

(531) 26.03.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji paznokci, lakiery 
do paznokci.

(210) 521190 (220) 2020 11 20
(731) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) convexo gel
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji paznokci, lakiery 
do paznokci.

(210) 521191 (220) 2020 11 20
(731) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Modena Nails PROFESSIONAL MASTER 

CONSTRUCTION GEL

(531) 26.02.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji paznokci, lakiery 
do paznokci.

(210) 521204 (220) 2020 11 20
(731) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artistic PIGMENT GEL

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji paznokci, lakiery 
do paznokci.

(210) 521205 (220) 2020 11 20
(731) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Modena Nails PROFESSIONAL THIXO CONTROL GEL

(531) 01.13.15, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji paznokci, lakiery 
do paznokci.

(210) 521206 (220) 2020 11 23
(731) WAŚNIOWSKA VIKTORIA IWONA F.P.U.H., Gawłów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.07, 26.11.25, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, organi-
zowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowa-
nie przyjęć-wesela i inne, 43 usługi hotelowe, usługi gastro-
nomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
rezerwacja kwater, wynajmowanie pomieszczeń, wynajmo-
wanie sal na posiedzenia, narady, uroczystości, obsługa kem-
pingów, organizowanie obozów dla młodzieży.

(210) 521209 (220) 2020 11 23
(731) WAŚNIOWSKA VIKTORIA IWONA F.P.U.H., Gawłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAWEŁ NIE CAŁKIEM ŚWIĘTY

(531) 02.01.01, 01.01.03, 26.01.03, 26.02.01, 26.03.04, 26.04.01, 
26.04.03, 26.04.07, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.01

(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, organi-
zowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowa-
nie przyjęć-wesela i inne, 43 usługi hotelowe, usługi gastro-
nomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
rezerwacja kwater, wynajmowanie pomieszczeń, wynajmo-
wanie sal na posiedzenia, narady, uroczystości, obsługa kem-
pingów, organizowanie obozów dla młodzieży.

(210) 521274 (220) 2020 11 23
(731) OSTROWSKI TOMASZ, NOWAK ADRIAN AT FOOD 

SPÓŁKA CYWILNA, Podpolichno
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ZIARNO NATURY

(531) 05.07.01, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, muesli, grano-
la, batony zbożowe, przekąski zbożowe, orzechy w czekola-
dzie, ciastka.

(210) 521288 (220) 2020 11 24
(731) OLEK WŁODZIMIERZ, Turek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART Leasing WŁODZIMIERZ OLEK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.01.16, 26.11.01
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach finanso-
wych oraz ubezpieczeniowych, usługi doradztwa w spra-
wach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi pośred-
niczenia przy zawieraniu umów leasingu, usługi inwestycyj-
ne ze środków własnych i powierzonych, wynajmowanie 
i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i za-
rządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, 
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie 
powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w za-
kresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, po-
średnictwo i doradztwo przy udzielaniu kredytów inwe-
stycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasin-
gowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji finansowych 
dotyczących leasingu, kredytów inwestycyjnych, konsump-
cyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie 
majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie ra-
chunków finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, 
pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, 
konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi w zakresie ubezpie-
czeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów 
finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny 
dla celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie 
i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych 
przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów 
w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, przyjmo-
wanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, 
maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje fi-
nansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji 
pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi 
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych doty-
czące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtór-
nego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu 
nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednic-
two w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, kan-
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tory wymiany walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów 
wartościowych i walut, sprzedaż za pośrednictwem Interne-
tu papierów wartościowych i walut.

(210) 521295 (220) 2020 11 24
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRON Click

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachów, dachówki metalowe.

(210) 521399 (220) 2020 11 25
(731) MARCHLEWSKI MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE TIMO, Wągrowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bool

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 nożyczki fryzjerskie, nożyczki do włosów, 
maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia brody, etui 
na maszynki do golenia, elektryczne maszynki do strzyże-
nia włosów, maszynki do strzyżenia włosów, nieelektryczne, 
maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne karbownice 
do włosów, prostownice do włosów, elektryczne, przybory 
do układania włosów, przybory ręczne do kręcenia włosów, 
ręczne urządzenia do karbowania włosów, elektryczne przy-
rządy do kręcenia włosów, elektryczne urządzenia do ukła-
dania włosów, elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, 
maszynki do strzyżenia włosów dla niemowląt, przybory 
do obcinania i usuwania włosów, brzytwy, 21 grzebienie 
do włosów, pędzle do farbowania włosów, miski do farbo-
wania włosów, szczotki do włosów, szczotki do stylizacji wło-
sów gorącym powietrzem, buteleczki do nakładania farby 
do włosów, dopasowane uchwyty na produkty do układania 
włosów, dopasowywane półki na produkty do utrwalania 
włosów, 25 fartuchy fryzjerskie, peleryny fryzjerskie.

(210) 521405 (220) 2020 12 17
(731) ARCHE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHE

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 37 budowanie nieruchomości, 43 usługi hotelo-
we, usługi restauracji hotelowych, usługi w zakresie zakwate-
rowania w hotelach.

(210) 521437 (220) 2020 11 25
(731) MASURIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASURIA GROUP

(531) 18.03.05, 18.03.07, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia samochodo-
we, ubezpieczenia podróżne, organizowanie ubezpiecze-
nia, ubezpieczenia budynków, agencje ubezpieczeniowe, 
ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia na życie, usłu-
gi zarządzania ubezpieczeniami, administracja w zakresie 
ubezpieczeń, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, infor-
macje w sprawach ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące łodzi, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, wyceny 
dla celów ubezpieczeniowych, usługi w zakresie zawierania 
ubezpieczeń, skomputeryzowane usługi informacyjne do-
tyczące ubezpieczeń, ubezpieczenia od odpowiedzialności 
osób trzecich, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, 
gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, usługi fi-
nansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, usługi 
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, leasing 
finansowy, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz 
firm ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
agencje ubezpieczeniowe.

(210) 521458 (220) 2020 11 26
(731) SKĄPSKI JAKUB VENON, Bukowe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENON

(531) 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe skrzynki pocztowe, inteligentne 
metalowe skrzynki pocztowe, metalowy osprzęt do: mebli, 
drzwi i okien, w tym uchwyty meblowe, relingi, zawiasy me-
blowe, klucze, wpusty pod klucze, gałki, wieszaki, nóżki me-
blowe, klamki, szyldy do klamek, konstrukcje stalowe, zamki, 
szyldy, prowadnice szufladowe, szuflady, kosze, carga, kółka, 
rolki, złącza, opóźniacze, obrzeża, listwy, stelaże, okucia me-
blowe, okucia budowlane, metalowe akcesoria łazienkowe, 
metalowe elementy wyposażenia wnętrz, metalowe ele-
menty wyposażenia pojazdów, metalowe elementy wypo-
sażenia lodzi, metalowe elementy wyposażenia przyczep 
kempingowych, metalowe elementy wyposażenia sprzętu 
AGD, metalowe kabiny kąpielowe, barierki metalowe, boaze-
ria metalowa, bramy metalowe, drobnica żelazna, drut meta-
lowy, drzwi i okna metalowe, futryny, okucia i ramy do drzwi 
i okien metalowe, zamki do drzwi i okien metalowe, wkładki 
podklamkowe, kłódki, konstrukcje metalowe, materiały bu-
dowlane metalowe, odrzwia metalowe, ogrodzenia meta-
lowe, okucia metalowe, parapety metalowe, płyty i płytki 
metalowe, metalowe rolki i prowadnice do drzwi i okien 
przesuwnych, schody i stopnie schodów metalowe, stropy, 
sufity i ścianki działowe metalowe, wykładziny metalowe, 
żaluzje metalowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, ogrodzenia 
metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, bramy meta-
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lowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne 
wyroby metalowe, modułowe wiaty metalowe, kostka bru-
kowa metalowa, 19 drewniane skrzynki pocztowe, inteli-
gentne drewniane skrzynki pocztowe, balustrady, boazeria 
drewniana, boazeria panelowa, boazeria niemetalowa, bra-
my niemetalowe, drzwi i okna niemetalowe, futryny, okucia 
i ramy do drzwi i okien niemetalowe, glazura i terakota, klam-
ki i zamki do drzwi i okien niemetalowe, listwy do gzymsów 
niemetalowe, klepki niemetalowe, listewki boazeryjne, listwy 
wykończeniowe niemetalowe, listwy podłogowe panelowe, 
listwy profilowe niemetalowe, materiały konstrukcyjne nie-
metalowe, obudowy kominków, ogrodzenia niemetalowe, 
panele ścienne, panele podłogowe, parapety niemetalowe, 
parkiet, płyty i płytki niemetalowe, pokrycia niemetalowe 
ścian, okładziny ścienne niemetalowe, niemetalowe rolki 
i prowadnice do drzwi i okien przesuwnych, schody i stop-
nie schodów niemetalowe, stropy, sufity i ścianki działowe 
niemetalowe, wykładziny niemetalowe, żaluzje niemetalo-
we, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe ma-
teriały konstrukcyjne dla budownictwa, osprzęt do okien 
i drzwi niemetalowy, niemetalowe: drzwi balkonowe, drzwi 
wewnętrzne i zewnętrzne, okna elewacyjne, okna dachowe, 
włazy dachowe, ramy okienne niemetalowe, okiennice nie-
metalowe, okucia drzwi i okien niemetalowe, parapety nie-
metalowe, futryny i ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty 
drzwiowe niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, 
żaluzje niemetalowe, drewno budowlane, szkło budowlane, 
niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogrodze-
nia niemetalowe, niemetalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, kamienie brukowe, kostka brukowa, świecąca 
kostka brukowa, kostka brukowa drewniana, podświetlana 
kostka brukowana, nie z metalu, kostka kamienna do bruko-
wania i układania nawierzchni, płyty betonowe, płyty bruko-
we, niemetalowe, drewniane deski tarasowe, budki ogrodo-
we z drewna, niemetalowe wiaty do przechowywania, za-
budowania balkonowe niemetalowe, 35 sprzedaż, reklama 
i promocja: materiałów budowlanych metalowych i nieme-
talowych, stolarki drzwiowej i okiennej, okuć budowlanych, 
bram i ogrodzeń oraz materiałów do wykończenia wnętrz, 
skrzynek pocztowych, inteligentnych skrzynek pocztowych, 
usługi sprzedaży towarów: niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, kamienie brukowe, 
kostka brukowa, płyty betonowe, płyty brukowe, niemeta-
lowe, drewniane deski tarasowe, budki ogrodowe z drew-
na, niemetalowe wiaty do przechowywania, zabudowania 
balkonowe niemetalowe, ogrodzenia metalowe, metalowe 
materiały na ogrodzenia, bramy metalowe, metalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, mo-
dułowe wiaty metalowe.

(210) 521460 (220) 2020 11 26
(731) SKĄPSKI JAKUB VENON, Bukowe
(540) (znak słowny)
(540) VENON
(510), (511) 6 metalowe skrzynki pocztowe, inteligentne 
metalowe skrzynki pocztowe, metalowy osprzęt do: mebli, 
drzwi i okien, w tym uchwyty meblowe, relingi, zawiasy me-
blowe, klucze, wpusty pod klucze, gałki, wieszaki, nóżki me-
blowe, klamki, szyldy do klamek, konstrukcje stalowe, zamki, 
szyldy, prowadnice szufladowe, szuflady, kosze, carga, kółka, 
rolki, złącza, opóźniacze, obrzeża, listwy, stelaże, okucia me-

blowe, okucia budowlane, metalowe akcesoria łazienkowe, 
metalowe elementy wyposażenia wnętrz, metalowe ele-
menty wyposażenia pojazdów, metalowe elementy wypo-
sażenia lodzi, metalowe elementy wyposażenia przyczep 
kempingowych, metalowe elementy wyposażenia sprzętu 
AGD, metalowe kabiny kąpielowe, barierki metalowe, boaze-
ria metalowa, bramy metalowe, drobnica żelazna, drut meta-
lowy, drzwi i okna metalowe, futryny, okucia i ramy do drzwi 
i okien metalowe, zamki do drzwi i okien metalowe, wkładki 
podklamkowe, kłódki, konstrukcje metalowe, materiały bu-
dowlane metalowe, odrzwia metalowe, ogrodzenia meta-
lowe, okucia metalowe, parapety metalowe, płyty i płytki 
metalowe, metalowe rolki i prowadnice do drzwi i okien 
przesuwnych, schody i stopnie schodów metalowe, stropy, 
sufity i ścianki działowe metalowe, wykładziny metalowe, 
żaluzje metalowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, ogrodzenia 
metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, bramy meta-
lowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne 
wyroby metalowe, modułowe wiaty metalowe, kostka bru-
kowa metalowa, 19 drewniane skrzynki pocztowe, inteli-
gentne drewniane skrzynki pocztowe, balustrady, boazeria 
drewniana, boazeria panelowa, boazeria niemetalowa, bra-
my niemetalowe, drzwi i okna niemetalowe, futryny, okucia 
i ramy do drzwi i okien niemetalowe, glazura i terakota, klam-
ki i zamki do drzwi i okien niemetalowe, listwy do gzymsów 
niemetalowe, klepki niemetalowe, listewki boazeryjne, listwy 
wykończeniowe niemetalowe, listwy podłogowe panelowe, 
listwy profilowe niemetalowe, materiały konstrukcyjne nie-
metalowe, obudowy kominków, ogrodzenia niemetalowe, 
panele ścienne, panele podłogowe, parapety niemetalowe, 
parkiet, płyty i płytki niemetalowe, pokrycia niemetalowe 
ścian, okładziny ścienne niemetalowe, niemetalowe rolki 
i prowadnice do drzwi i okien przesuwnych, schody i stop-
nie schodów niemetalowe, stropy, sufity i ścianki działowe 
niemetalowe, wykładziny niemetalowe, żaluzje niemetalo-
we, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe ma-
teriały konstrukcyjne dla budownictwa, osprzęt do okien 
i drzwi niemetalowy, niemetalowe: drzwi balkonowe, drzwi 
wewnętrzne i zewnętrzne, okna elewacyjne, okna dachowe, 
włazy dachowe, ramy okienne niemetalowe, okiennice nie-
metalowe, okucia drzwi i okien niemetalowe, parapety nie-
metalowe, futryny i ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty 
drzwiowe niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, 
żaluzje niemetalowe, drewno budowlane, szkło budowlane, 
niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogrodze-
nia niemetalowe, niemetalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, kamienie brukowe, kostka brukowa, świecąca 
kostka brukowa, kostka brukowa drewniana, podświetlana 
kostka brukowana, nie z metalu, kostka kamienna do bruko-
wania i układania nawierzchni, płyty betonowe, płyty bruko-
we, niemetalowe, drewniane deski tarasowe, budki ogrodo-
we z drewna, niemetalowe wiaty do przechowywania, za-
budowania balkonowe niemetalowe, 35 sprzedaż, reklama 
i promocja: materiałów budowlanych metalowych i nieme-
talowych, stolarki drzwiowej i okiennej, okuć budowlanych, 
bram i ogrodzeń oraz materiałów do wykończenia wnętrz, 
skrzynek pocztowych, inteligentnych skrzynek pocztowych, 
usługi sprzedaży towarów: niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, kamienie brukowe, 
kostka brukowa, płyty betonowe, płyty brukowe, niemeta-
lowe, drewniane deski tarasowe, budki ogrodowe z drew-
na, niemetalowe wiaty do przechowywania, zabudowania 
balkonowe niemetalowe, ogrodzenia metalowe, metalowe 
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materiały na ogrodzenia, bramy metalowe, metalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, mo-
dułowe wiaty metalowe.

(210) 521509 (220) 2020 11 26
(731) CHAPOŃKOWSKA ADELA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NAJGORSI
(510), (511) 25 odzież, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, 
czapki z daszkiem, chusty, szale, koszulki, t-shirt.

(210) 521510 (220) 2020 11 30
(731) GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BITe THe WORLD

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 owoce konserwowe, warzywa konserwo-
we, pomidory konserwowe, pasty pomidorowe, przeciery 
pomidorowe, papryka konserwowa, przekąski owocowe, 
przekąski warzywne, przekąski warzywno-owocowe, pulpy 
owocowe, zupy, bakalie, suszone owoce, rodzynki, suszo-
ne figi, suszone daktyle, suszone morele, suszone śliwki, 
suszone gruszki, suszone jabłka, suszone skórki owocowe, 
kandyzowane owoce, kandyzowane skórki pomarańczy, 
kandyzowane skórki cytryny, pestki dyni, orzechy łuskane, 
orzechy kandyzowane, orzechy przetworzone, migdały, 
pestki dyni przetworzone, mieszanki owoców suszonych, 
mieszanki owoców kandyzowanych, 30 sosy, owoce w po-
lewie, rodzynki w polewie, orzechy w polewie, migdały 
w polewie.

(210) 521578 (220) 2020 11 30
(731) NGUYEN RENATA ASIATIK, Węgrzce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA A DONG

(531) 07.03.11, 07.01.24, 07.01.26, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje i inne stałe placówki gastrono-
miczne.

(210) 521761 (220) 2020 12 04
(731) HEMP & BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) HEMP & BREW

(531) 27.05.01, 19.07.01, 05.03.11, 05.03.16, 24.17.02
(510), (511) 16 etykiety nie z materiału tekstylnego, pod-
stawki pod kufle do piwa, serwety papierowe, serwetki 
na stół papierowe, wyroby z kartonu stanowiące opakowa-
nia następujących produktów: butelki szklane, kapsle szkla-
ne, kufle do piwa, otwieracze do butelek, podkładki na stół 
pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, szklanki do na-
pojów, 32 piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, 
ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie: brzeczka piwna, 
brzeczka słodowa, piwo słodowe, wody mineralne gazowa-
ne i niegazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owoco-
we, soki owocowe, wody stołowe, woda sodowa, 35 usługi 
sprzedaży 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 związa-
nych z piwowarstwem a mianowicie: torby z papieru, papier 
do pakowania reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki 
do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania re-
klamowe, afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocz-
towe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy, 
reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania do butelek 
z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu, katalo-
gi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe 
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki 
na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, ko-
stiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, 
skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, 
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
i reklamowych, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browar-
nicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie organizowania 
imprez artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, mu-
zycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekre-
acyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, 
festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod 
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie 
i obsługa kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.
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(210) 521766 (220) 2020 12 04
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) FILLMED
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
wypełnienia skóry do wstrzykiwania, wstępnie wypełnio-
ne strzykawki do celów medycznych, trucizny bakteryjne, 
suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafar-
maceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwale-
scentów, substancje radioaktywne zamknięte do celów 
medycznych, olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], pre-
paraty aminokwasowe do użytku medycznego, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych, preparaty bak-
teryjne do celów medycznych, preparaty biochemiczne 
do użytku medycznego, preparaty chemiczne do celów 
medycznych, preparaty do irygacji do celów medycznych, 
preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne zawierające komórki macierzyste, prepara-
ty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, preparaty medyczne, 
preparaty witaminowe i mineralne, preparaty z pierwiast-
kami śladowymi dla ludzi, środki nawilżające do użytku me-
dycznego, biologiczne preparaty do celów medycznych, 
dekstryny do użytku farmaceutycznego, izotopy do celów 
medycznych, komórki macierzyste do celów medycz-
nych, komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych 
w zakresie pielęgnacji skóry, komórki rekonstytuowane 
do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, 
aminokwasy do celów medycznych, balsamy do celów far-
maceutycznych, balsamy do użytku medycznego, balsamy 
zawierające substancje lecznicze, białko osocza ludzkiego, 
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do użytku 
medycznego lub weterynaryjnego, farmaceutyczne płyny 
do skóry, farmaceutyczne preparaty i substancje antyaler-
giczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farma-
ceutyczne substancje dermatologiczne, inhibitory syntezy 
ściany komórkowej, inhibitory syntezy RNA, inhibitory syn-
tezy białek, inhibitory syntezy DNA, inhibitory syntezy kwa-
su foliowego, implanty farmaceutyczne, inhibitory cyklo-
oksygenazy, inhibitory syntezy kwasu mikolowego, kremy 
do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do pielęgna-
cji skóry do użytku medycznego, kremy do rąk do celów 
medycznych, lecznicze kremy do stóp, kremy do stosowa-
nia na noc [lecznicze], kremy do użytku dermatologicz-
nego, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy lecznicze 
do pielęgnacji skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, 
kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], kremy z an-
tybiotykami, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze 
kremy do ciała, lecznicze kremy do skóry, lecznicze kremy 
ochronne, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze pre-
paraty do leczenia skóry, leczniczy krem do twarzy, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki do wszczepiania, maści 
do celów farmaceutycznych, maści o właściwościach lecz-
niczych, neoantygeny, płyny do celów farmaceutycznych, 
płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], płyny medyczne 
do skóry, preparaty androgenowe, preparaty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty chemiczno-
-farmaceutyczne, preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farma-
ceutyczne do regeneracji tkanek, preparaty farmaceutycz-
ne do użytku w dermatologii, preparaty farmaceutyczne 
dla ludzi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
i substancje farmaceutyczne, środki farmaceutyczne do na-
skórka, środki obkurczające naczynia, środki rozluźniające 
mięśnie, środki przeczyszczające do celów detoksykacji, 
wstrzykiwane preparaty farmaceutyczne do leczenia reakcji 
anafilaktycznych, żele do ciała do użytku farmaceutyczne-

go, żele do użytku dermatologicznego, 35 administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie 
sprzedażą, dostarczanie informacji handlowych konsumen-
tom, udzielanie porad konsumenckich dotyczących pro-
duktów, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi w zakre-
sie zamówień on-line, elektroniczne publikowanie druków 
w celach reklamowych, kampanie marketingowe, marke-
ting dotyczący promocji, marketing internetowy, promocja 
sprzedaży, promowanie sprzedaży towarów i usług innych 
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, pro-
mowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, 
publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publiko-
wanie druków do celów reklamowych w postaci elektro-
nicznej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
publikowanie materiałów reklamowych on-line, publiko-
wanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, 
reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicz-
nych, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komuni-
kacyjne, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, pokazy towarów, prezentacje towarów i usług, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych dla klientów, udzie-
lanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie 
kosmetyków, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produk-
tami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów 
kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi 
importowo-eksportowe, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego.

(210) 521791 (220) 2020 12 04
(731) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sesame snaps

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, sezamki.

(210) 521810 (220) 2020 12 07
(731) DOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR TECHNOLOGII 

I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Długołęka

(540) (znak słowno-graficzny)



36 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT6/2021

(540) VOLANTOR OCHRONA NAJWYŻSZYCH LOTÓW

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, leki we-
terynaryjne, szczepionki weterynaryjne.

(210) 521812 (220) 2020 12 07
(731) DAAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 18.05.05, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
12 drony.

(210) 521827 (220) 2020 12 07
(731) BIOWATT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biowatt

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna 
ze źródeł odnawialnych, biogaz, paliwo, paliwo wyproduko-
wane lub odzyskane z odpadów i pozostałości odpadowych, 
paliwo z biomasy, paliwo do ogrzewania, 11 biogazownie, 
generatory gazu, urządzenia i instalacje do ogrzewania od-
nawialnymi źródłami energii, 42 badania techniczne, audyt 
energetyczny, badania z zakresu ochrony środowiska natu-
ralnego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, opra-
cowywanie projektów technicznych, projektowanie bu-
dowlane, doradztwo w dziedzinie technologii, doradztwo 
w dziedzinie usług inżynieryjnych, badania i rozwój w dzie-
dzinie produkcji biogazu, doradztwo i ekspertyzy w zakresie 
ochrony środowiska.

(210) 521843 (220) 2020 12 08
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowny)
(540) bionus
(510), (511) 32 piwo.

(210) 521854 (220) 2020 12 07
(731) RZEPNIEWSKA MAŁGORZATA, KLECZKOWSKA 

MARTYNA WARSAW NIGHT APARTMENTS  
SPÓŁKA CYWILNA, Ząbki

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) WARSAW NIGHT APARTMENTS

(531) 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, 43 hotele, ho-
stele, pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.

(210) 521871 (220) 2020 12 07
(731) TOMERA KRZYSZTOF HARD CHRIS, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYTAN COAT

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem 
farb i olejów], preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb 
i olejów], preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane 
w murarstwie [z wyjątkiem farb], środki do konserwacji betonu, 
z wyjątkiem farb i olejów, powłoki, powłoki zabezpieczające 
przed korozją podwozie pojazdów, powłoki antygraffiti [farby], 
powłoki do drewna [farby], preparaty ochronne do metali, środ-
ki zabezpieczające przed rdzą, 3 preparaty antystatyczne do ce-
lów domowych, środki odświeżające powietrze [zapachowe].

(210) 521908 (220) 2020 12 08
(731) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) ENEX
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-
ciw pasożytom, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom.

(210) 521911 (220) 2020 12 08
(731) JURCZYSZYN ARTUR PRYWATNA PRAKTYKA 

INTERNISTYCZNA WIZYTY DOMOWE, Lusina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALL4MYELOMA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.13
(510), (511) 44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady 
w zakresie farmakologii, szpitale, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi medyczne, usługi klinik medycznych, usługi 
gabinetów medycznych, usługi telemedyczne.
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(210) 521920 (220) 2020 12 09
(731) MARINEHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MarineHUB

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.16, 24.17.24
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania 
komputerowego, mobilne aplikacje, oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do prze-
twarzania w chmurze, 42 platforma jako usługa [PaaS], plat-
forma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramo-
wania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści 
wideo i wiadomości, tworzenie platform internetowych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi do-
radztwa informatycznego, badania naukowe, prace badaw-
czo-rozwojowe dla osób trzecich.

(210) 521946 (220) 2020 12 08
(731) WEALTHON FUND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W

(531) 27.05.21, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, 36 doradztwo w spra-
wach finansowych, doradztwo w zakresie długów, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, usługi finansowania.

(210) 521947 (220) 2020 12 08
(731) WEALTHON FUND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WEALTHON

(531) 27.05.21, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, 36 doradztwo w spra-
wach finansowych, doradztwo w zakresie długów, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, usługi finansowania.

(210) 521954 (220) 2020 12 08
(731) HUANG SHANSHAN, Marysin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POPPET

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.06, 01.01.02, 07.01.09
(510), (511) 18 buty dla psów, elektroniczne obroże dla 
zwierząt domowych, getry dla zwierząt, kagańce, kokardy 
dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], ob-
roże dla kotów, obroże dla psów, obroże dla zwierząt, obroże 
dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, 
obroże dla zwierząt domowych, ochraniacze dla psów prze-
ciw zaznaczaniu terenu, odzież dla psów, odzież dla zwierząt, 
odzież dla zwierząt domowych,okrycia dla kotów, okrycia dla 
psów, okrycia dla zwierząt, parki (okrycia) dla psów, płaszcze 
przeciwdeszczowe dla psów domowych, przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, smycze dla psów, smycze dla zwierząt, smycze 
dla zwierząt domowych, stroje dla zwierząt domowych, 
ubranka dla zwierząt, 20 budy, kojce i legowiska dla zwie-
rząt domowych, budy dla psów, 28 zabawki dla zwierząt 
domowych, zabawki i gry dla zwierząt domowych, zabawki 
dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, zabawki dla 
zwierząt domowych wykonane ze sznurka.

(210) 521956 (220) 2020 12 08
(731) FOINT DARIUSZ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maximum Odszkodowan.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pomiędzy poszkodowa-
nym a ubezpieczycielem, a w szczególności pośrednictwo 
w likwidacji szkód powypadkowych zarówno osobowych jak 
i majątkowych, usługi pośrednictwa finansowego polegają-
ce na ocenie roszczeń odszkodowawczych, usługi obliczania 
i oceny ryzyka i poniesionych szkód, usługi obliczania ponie-
sionych szkód, usługi prowadzenia negocjacji z podmiotami 
odpowiedzialnymi za powstanie szkody, usługi likwidacji 
szkody oraz dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych, 
usługi pośrednictwa w zakresie ocen ryzyka i szacowania 
poniesionych strat, usługi ubezpieczeniowe bezpośrednie 
i pośrednie - reasekuracyjne, jednorazowe, powtarzające się 
oraz kombinowane, w zakresie wypadków, chorób, casco 
pojazdów lądowych i szynowych, przedmiotów w transpor-
cie, szkód spowodowanych żywiołami, szkód rzeczowych, 
odpowiedzialności cywilnej, kredytu oraz strat finansowych, 
ochrony prawnej, usługi finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, administrowanie nieruchomościami, pośred-
nictwo w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, 
wycena faktycznego rozmiaru odszkodowania, kontrola pra-
widłowości i terminowości ubezpieczyciela, usługi powierni-
cze, usługi finansowe, usługi zarządzania finansami, pomocy, 
doradztwa, konsultacji, informacji i badań w w/w dziedzinie.
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(210) 521974 (220) 2020 12 09
(731) DECATHLON, Villeneuve- d’Ascq, FR
(540) (znak słowny)
(540) Fishster
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania 
umożliwiające modyfikację wyglądu i przesyłanie zdjęć, 
oprogramowanie do pobrania w dziedzinie platform rekla-
mowych, marketingowych i porównywarek cen, spersonali-
zowanych treści i komunikacji elektronicznej, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, oprogramowanie umożliwiające 
użytkownikom publikowanie pytań z opcjami odpowiedzi, 
oprogramowanie umożliwiające użytkownikom włączanie 
się do dyskusji i umieszczanie komentarzy na temat sondaży, 
pytań i odpowiedzi, oprogramowanie umożliwiające użyt-
kownikom wyrażanie pochwał i pozytywnych opinii, opro-
gramowanie do tworzenia, zarządzania i interakcji ze spo-
łecznością on-line, oprogramowanie do tworzenia, edycji, 
ładowania, pobierania, uzyskania dostępu, przeglądania, pu-
blikowania, wyświetlania, oznaczania, blogowania, transmisji 
strumieniowej, linkowania, dodawania adnotacji, wyrażania 
opinii, komentowania, osadzania, przesyłania i udostępnia-
nia lub w inny sposób dostarczania mediów elektronicznych 
lub informacji za pośrednictwem komputera i sieci komuni-
kacyjnych, oprogramowanie do gromadzenia, edycji, organi-
zowania, modyfikowania, przesyłania, przechowywania 
i udostępniania danych i informacji, oprogramowanie do wy-
syłania i odbierania elektronicznych alertów, powiadomień 
i przypomnień, oprogramowanie do komunikacji zdalnej, 
oprogramowanie do wysyłania i odbierania elektronicznych 
wiadomości, grafiki, obrazów, treści audio i audiowizualnych 
za pośrednictwem Internetu i sieci komunikacyjnych, opro-
gramowanie w zakresie do pobrania w zakresie map łowisk 
i informacji o łowiskach, 18 torby i worki, torby transportowe 
wykonane ze skóry lub imitacji skóry, 25 odzież, obuwie i na-
krycia głowy dla wędkarzy, 28 sprzęt wędkarski, przybory 
wędkarskie, koszyki wędkarskie [pułapki], torby na sprzęt 
wędkarski, przynęty wędkarskie, artykuły wędkarskie, 
35 usługi zarządzania działalnością gospodarczą związane 
z handlem elektronicznym, usługi w zakresie ogłoszeń drob-
nych, udostępnianie rynku on-line dla kupujących i sprzeda-
jących towary i usługi, udostępnianie przeszukiwalnej bazy 
danych on-line prezentującej możliwości zatrudnienia, pro-
mocja towarów i usług osób trzecich, usługi reklamowe, pro-
mocyjne i agencyjne, wynajem przestrzeni reklamowej, 
usługi marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej, usługi marketingowe on-line, usługi w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, analizy, badania i informacje biznesowe, 
usługi zarządzania relacjami z klientami, usługi badań rynko-
wych, usługi rozliczeniowe, usługi promocyjne, reklamowe 
i marketingowe, organizowanie subskrypcji publikacji  
on-line dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie im-
prez handlowych i wystaw handlowych, przetwarzanie da-
nych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promo-
cyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zwią-
zanych z działalnością gospodarczą, także przez Internet, sieć 
kablową lub inne formy transferu danych, 38 usługi teleko-
munikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych, 
wiadomości, grafiki, fotografii, obrazów, treści audio, wideo 
oraz informacji, udostępnianie pokojów rozmów, usług na-
tychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicznych 
oraz elektronicznych tablic ogłoszeniowych, usługi w zakre-
sie transmisji audio, tekstu i wideo za pośrednictwem Inter-
netu lub innych sieci komunikacyjnych, wspomagane kom-
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie 
dostępu do komputerowych, elektronicznych i interneto-
wych baz danych, udostępnianie forów on-line do komuni-

kacji na tematy ogólnego zainteresowania, zapewnianie 
użytkownikom dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, wynajem czasu dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, strumieniowe przesyłanie danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, elektroniczna transmisja elektronicznych 
mediów, danych, wiadomości, grafiki, obrazów, audio, wideo 
i informacji, usługi pokojów rozmów dla sieci społecznościo-
wych, udostępnianie pokojów rozmów i elektronicznych ta-
blic ogłoszeniowych on-line, zapewnianie dostępu do kom-
puterowych, elektronicznych i internetowych baz danych 
w dziedzinie sieci społecznościowych, usługi nadawcze 
za pośrednictwem sieci komputerowych lub innych sieci ko-
munikacyjnych, mianowicie ładowanie, publikowanie, wy-
świetlanie, oznaczanie oraz elektroniczna transmisja danych, 
informacji, wiadomości, grafiki i obrazów, usługi natychmia-
stowego przesyłania wiadomości elektronicznych, zapew-
nianie dostępu do blogów, udzielanie informacji o wypra-
wach wędkarskich organizowanych przez osoby trzecie, 
41 udostępnianie map łowisk on-line i nie do pobrania, udo-
stępnianie spisów i wykazów łowisk on-line i nie do pobra-
nia, publikowanie kalendarzy połowowych, organizowanie 
sportowych zawodów wędkarskich, udostępnianie informa-
cji o organizowaniu przez osoby trzecie grup na wyjazdy 
wędkarskie, 42 hosting blogów on-line, projektowanie i roz-
wój sprzętu i oprogramowania komputerowego, tworzenie 
oprogramowania dla platform handlu elektronicznego, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], elektroniczne przecho-
wywanie danych, elektroniczne przechowywanie zdjęć, ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, usługi dostaw-
ców usług aplikacyjnych (ASP), mianowicie hosting aplikacji 
oprogramowania osób trzecich, interaktywne usługi hostin-
gowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i udo-
stępnianie własnych treści i obrazów on-line, hosting obiek-
tów internetowych on-line dla osób trzecich, hosting witry-
ny internetowej umożliwiającej użytkownikom załadowanie 
zdjęć, usługi komputerowe, mianowicie hosting interaktyw-
nej strony internetowej wyposażonej w technologię umożli-
wiającą użytkownikom zarządzanie swoimi kontami fotogra-
ficznymi on-line i kontami w serwisach społecznościowych, 
udostępnianie oprogramowania on-line umożliwiającego 
modyfikację wyglądu i przesyłanie zdjęć, usługi udostępnia-
nia plików, mianowicie hosting strony internetowej wyposa-
żonej w technologię umożliwiającą użytkownikom załado-
wanie oraz pobranie plików elektronicznych, hosting obiek-
tów internetowych on-line dla osób trzecich w celu zarzą-
dzania i dzielenia się treściami on-line, przechowywanie da-
nych on-line, usługi komputerowe, mianowicie tworzenie 
wirtualnych społeczności dla zarejestrowanych użytkowni-
ków w celu uczestniczenia w dyskusjach i angażowania się 
w tworzenie sieci kontaktów towarzyskich, biznesowych 
i społecznościowych związanych z wędkarstwem, usługi sie-
ci komputerowej, udostępnianie interaktywnych obiektów 
on-line wyposażonych w technologię umożliwiającą użyt-
kownikom zarządzanie obrazami, zdjęciami, tekstem, grafiką, 
treściami audiowizualnymi, wideo, danymi i osobistymi kon-
tami w sieciach społecznościowych, udostępnianie obiek-
tów on-line umożliwiających użytkownikom załadowanie, 
modyfikowanie i udostępnianie audio, wideo, fotografii, tek-
stu, grafiki i danych, usługi dostawcy usług aplikacyjnych 
[ASP], usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP) obejmujące 
oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające edycję, zała-
dowanie, pobranie, uzyskanie dostępu, przeglądanie, publi-
kowanie, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, transmisję 
strumieniową, linkowanie, dodawanie adnotacji, wyrażanie 
opinii, komentowanie, osadzanie, przesyłanie i udostępnia-
nie lub w inny sposób dostarczanie treści audio i wideo, foto-
grafii, tekstu, grafiki i danych, usługi dostawcy usług aplika-
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cyjnych (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające 
lub ułatwiające połączenia głosowe, rozmowy telefoniczne, 
połączenia wideo, wiadomości tekstowe, wiadomości elek-
troniczne, wiadomości błyskawiczne i usługi sieci społecz-
nościowych on-line realizowane za pomocą techniki przesy-
łania dźwięków mowy poprzez sieci wykorzystujące proto-
kół IP (VOIP), usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP), mia-
nowicie dostarczanie, hosting, zarządzanie, opracowywanie 
i utrzymywanie aplikacji, oprogramowania, witryn interneto-
wych i baz danych w dziedzinie komunikacji bezprzewodo-
wej, mobilnego dostępu do informacji i zdalnego zarządza-
nia danymi w celu bezprzewodowego dostarczania treści 
do komputerów podręcznych, laptopów i przenośnych urzą-
dzeń elektronicznych, usługi komputerowe, mianowicie ho-
sting obiektów elektronicznych w postaci stron interneto-
wych, aplikacji mobilnych i innych podobnych platform ko-
munikacyjnych na rzecz osób trzecich w celu organizowania 
i prowadzenia spotkań, wydarzeń i dyskusji interaktywnych 
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi dostawcy 
usług aplikacji (ASP), mianowicie hosting programów kom-
puterowych osób trzecich, usługi dostawcy usług aplikacji 
(ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub uła-
twiające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, 
publikowanie, wyświetlanie, blogowanie, linkowanie, udo-
stępnianie lub w inny sposób dostarczanie elektronicznych 
mediów lub informacji poprzez sieci komunikacyjne, udo-
stępnianie informacji technicznych z przeszukiwalnych kar-
totek i baz danych zawierających informacje, w tym teksty, 
dokumenty elektroniczne, bazy danych, informacje graficz-
ne i audiowizualne, w sieciach komputerowych i komunika-
cyjnych, udostępnianie oprogramowania umożliwiającego 
użytkownikom publikowanie pytań z opcjami odpowiedzi, 
usługi komputerowe w postaci spersonalizowanych kont 
elektronicznych obejmujących informacje zdefiniowane lub 
określone przez użytkownika, profile osobiste, audio, wideo, 
fotografie, tekst, grafikę i dane, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 
usługi w zakresie oprogramowania jako usługi (SaaS) obej-
mujące oprogramowanie do wysyłania i odbierania elektro-
nicznych wiadomości, powiadomień i alertów, oprogramo-
wanie do przesyłania wiadomości elektronicznych, udostęp-
nianie obiektów on-line obejmujących oprogramowanie 
do wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych, wia-
domości błyskawicznych, elektronicznych alertów i przypo-
mnień, zdjęć, obrazów, grafiki, danych, audio, wideo i treści 
audiowizualnych za pośrednictwem Internetu i sieci komuni-
kacyjnych, usługi w zakresie uwierzytelniania dokonywanych 
przez użytkowników elektronicznych transferów funduszy, 
transakcji z wykorzystaniem kart kredytowych i debitowych 
a także czeków elektronicznych poprzez globalną sieć kom-
puterową, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące wszystkich wyżej wymienionych.

(210) 521993 (220) 2020 12 09
(731) KOŚCIELNIAK JANUSZ ZAKŁADY METALOWE 

SZUKONAJ, Świebodzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORMET-METAL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, 11 akcesoria zabez-
pieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych.

(210) 522001 (220) 2020 12 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żabka cafe

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, dodatki smakowe kawowe, napoje 
na bazie kawy, substytuty kawy, kakao, napoje na bazie ka-
kao, wyroby kakaowe, czekolada do picia, herbatniki, chleb, 
bułeczki, ciastka, preparaty zbożowe, czekolada, cykoria jako 
substytut kawy, wyroby cukiernicze, ciasteczka kruche, do-
datki smakowe, mrożony jogurt, lody, lód, sorbety, napary 
inne niż do celów leczniczych, herbatki ziołowe nie do ce-
lów leczniczych, herbatki owocowe, naleśniki, ciasteczka, 
ciasta, kanapki, cukier, słodycze, tarty, gofry, 43 dostarczanie 
żywności i napojów, usługi restauracyjne, usługi barów prze-
kąskowych, usługi restauracji przygotowujących żywność 
na wynos, usługi kawiarni, usługi kafeterii, usługi barów ka-
wowych, usługi jadłodajni, usługi cateringowe.

(210) 522008 (220) 2020 12 10
(731) POLSKA GRUPA OCHRONY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA GRUPA OCHRONY

(531) 24.01.09, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 45 ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu, 
usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, usługi bezpieczeń-
stwa dla ochrony mienia i osób, usługi ochroniarzy w zakresie 
ochrony mienia i osób, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi 
bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych 
i osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób, 
usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi w zakre-
sie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, do-
radztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, monitorowanie 
alarmów przeciwpożarowych, ocena ryzyka w zakresie ochrony, 
usługi monitoringu, monitoring w obiegu zamkniętym, ocena 
bezpieczeństwa, śledzenie skradzionych przedmiotów, służby 
bezpieczeństwa podczas imprez publicznych, tropienie kradzio-
nych pojazdów, usługi elektronicznego monitorowania w celach 
bezpieczeństwa, usługi w zakresie monitorowania alarmów.

(210) 522012 (220) 2020 12 10
(731) SZYMAŃSKI KRZYSZTOF, RUSEK PAWEŁ SOLARX 

SPÓŁKA CYWILNA, Busko-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SolarX FOTOWOLTAIKA - DARMOWY PRĄD

(531) 01.15.09, 07.15.26, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
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(210) 522019 (220) 2020 12 10
(731) SZYMAŃSKI KRZYSZTOF, RUSEK PAWEŁ SOLARX 

SPÓŁKA CYWILNA, Busko-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVPL.PL HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA

(531) 26.11.03, 07.15.26, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 35 usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 522022 (220) 2020 12 10
(731) EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica
(540) (znak słowny)
(540) Tour du Logis
(510), (511) 33 cydr, wino, napoje alkoholowe z wyjątkiem 
piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce.

(210) 522026 (220) 2020 12 10
(731) MLECZARNIA TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mleczarnia Turek

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 29 mleko, sery i produkty nabiałowe, jadalne 
oleje i tłuszcze, śmietana, masło.

(210) 522037 (220) 2020 12 10
(731) GRUBY BENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BENBURGER
(510), (511) 29 hamburgery, hamburgery z kurczaka, ham-
burgery z indyka, niegotowane płaskie kotleciki hamburge-
rowe, befsztyk z siekanej wołowiny - hamburger, burgery, 
burgery warzywne, burgery mięsne, burgery sojowe, bur-
gery z indyka, burgery z tofu, produkty mięsne w formie 
burgerów, kawałki kurczaka, frytki ziemniaczane, frytki, sma-
żone ziemniaki - placki ziemniaczane, sałatki warzywne, mle-
ko i produkty mleczne, koktajle mleczne, koktajle na bazie 
mleka, krążki z cebuli, przetworzone jabłka, polewy z bitej 
śmietany, galaretki, dżemy, jaja, bekon, produkty serowarskie, 
pikle, przetworzone cebule, posiłki gotowe składające się 
głównie z mięsa, ryb i drobiu, składniki do przygotowywa-
nia posiłków, mianowicie wołowina, kurczak i kotlety rybne, 
wszystkie wyżej wymienione sprzedawane w restauracjach 
do spożycia na miejscu lub na wynos, 30 lody, kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, rurki waflowe - ciastka, bisz-
kopty, ciasta, wyroby cukiernicze, posiłki gotowe, musztarda, 
keczup, majonez, sosy sałatkowe, hamburgery w bułkach, 
kanapki z rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki z ko-
tletem wegetariańskim, kanapki śniadaniowe, kanapki na go-
rąco, burrito, kanapki, kanapki z hamburgerem, hamburgery 
gotowane i w bułkach, przekąski składające się z produktów 
zbożowych, przekąski na bazie tortilli, kanapki tostowe opie-
kane, naleśniki, quiche - tarty, tortille, tarty solone, tosty fran-

cuskie, wszystkie wyżej wymienione sprzedawane w restau-
racjach do spożycia na miejscu lub na wynos, 43 obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem - catering, bary, bary szybkiej obsługi - snack-bary, 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
posiłków i napojów, prowadzenie lokali gastronomicznych, 
restauracje samoobsługowe, snack-bary, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
wystawienniczych, usługi barowe, usługi kateringowe, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygo-
towywania posiłków, usługi snack-barów, kawiarnie, kafe-
terie, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, kafeterie 
- bufety, lodziarnie, pizzerie, puby, restauracje serwujące deli-
katesy, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, 
gastronomia mobilna, organizacja przyjęć weselnych - miej-
sca, organizacja przyjęć weselnych w zakresie żywności i na-
pojów, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia 
koktajlowe.

(210) 522134 (220) 2020 12 14
(731) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco HOMINI

(531) 03.07.13, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe 
w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów 
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win mu-
sujących.

(210) 522152 (220) 2020 12 11
(731) TOUCHIDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Na kamieniu
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukier-
nicze i słodycze, pieczywo, chleb, bułki, rogale, drożdżówki, 
chałki, grahamki, kanapki, pieczywo tostowe, suchary, bułka 
tarta, tortille, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta 
i ciastka, biszkopty, babki, pierniki, herbatniki, krakersy, gofry, 
chałwa, marcepan, pralinki, słodycze ozdobne na choin-
ki, galaretki owocowe, musy deserowe, batoniki zbożowe, 
przekąski zbożowe, muesli, chipsy, potrawy na bazie mąki, 



Nr  ZT6/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 41

makarony i kluski, wyroby piekarnicze z warzywami, wyro-
by piekarnicze z mięsem, mięso w cieście, paszteciki, tarty, 
naleśniki, pizze, placki, drożdże, proszek do pieczenia, aro-
maty do ciast inne niż oleje esencyjne, masa do pieczenia, 
ciasto w proszku, mieszanki do chleba, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, lukier do ciast, kawa, herbata, kakao, 
czekolada, kawa nienaturalna, napoje na bazie kawy, herba-
ty, kakao i czekolady, jogurt mrożony, lody spożywcze, cu-
kier, miód, sól, przyprawy, bomboniery, mrożone pieczywo, 
dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półpro-
dukty żywnościowe na bazie mąki, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Interne-
tu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie 
barów szybkiej obsługi, kafeterii i bufetów, kawiarni, restau-
racji, restauracji samoobsługowych, pizzerii, stołówek, usłu-
gi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering).

(210) 522153 (220) 2020 12 11
(731) TOUCHIDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA KAMIENIU

(531) 05.07.02, 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukier-
nicze i słodycze, pieczywo, chleb, bułki, rogale, drożdżówki, 
chałki, grahamki, kanapki, pieczywo tostowe, suchary, bułka 
tarta, tortille, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta 
i ciastka, biszkopty, babki, pierniki, herbatniki, krakersy, gofry, 
chałwa, marcepan, pralinki, słodycze ozdobne na choin-
ki, galaretki owocowe, musy deserowe, batoniki zbożowe, 
przekąski zbożowe, muesli, chipsy, potrawy na bazie mąki, 
makarony i kluski, wyroby piekarnicze z warzywami, wyro-
by piekarnicze z mięsem, mięso w cieście, paszteciki, tarty, 
naleśniki, pizze, placki, drożdże, proszek do pieczenia, aro-
maty do ciast inne niż oleje esencyjne, masa do pieczenia, 
ciasto w proszku, mieszanki do chleba, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, lukier do ciast, kawa, herbata, kakao, 
czekolada, kawa nienaturalna, napoje na bazie kawy, her-
baty, kakao i czekolady, jogurt mrożony, lody spożywcze,  
cukier, miód, sól, przyprawy, bomboniery, mrożone pieczy-
wo, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone pół-
produkty żywnościowe na bazie mąki, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Interne-
tu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie 
barów szybkiej obsługi, kafeterii i bufetów, kawiarni, restau-
racji, restauracji samoobsługowych, pizzerii, stołówek, usłu-
gi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering).

(210) 522155 (220) 2020 12 14
(731) KRCHA ALEKSANDRA MARKETING GROUP, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SolarTechnica
(510), (511) 37 budowa użytkowych instalacji słonecznych, 
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słonecz-
ną w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, instalacja 
urządzeń do oszczędzania energii, konserwacja, naprawa 
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną.

(210) 522157 (220) 2020 12 14
(731) ZAJĄC DOMINIK CO W SIERŚCI PISZCZY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CO W SIERŚCI PISZCZY
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, wydawanie i aktualizacja 
tekstów reklamowych, zarządzanie biznesowe w przychod-
ni weterynaryjnej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
wysyłkowej, w tym w wersji on-line i offline związane z na-
stępującymi produktami: karma dla zwierząt, kosmetyki dla 
zwierząt, akcesoria dla zwierząt, książki, czasopisma, gazety, 
38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, fo-
rum dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla -), 41 usługi 
pisania blogów, wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, multime-
dialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, 
multimedialne wydania magazynów, multimedialne wyda-
nia publikacji elektronicznych, programowanie serwisów 
informacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja i re-
dagowanie materiałów drukowanych, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
zwierząt domowych, publikowanie materiałów multime-
dialnych on-line, udostępnianie publikacji on-line, usługi 
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów 
reklamowych, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyj-
nych do podcastów, produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja nagrań wideo, produkcja radiowa, 
filmowa i telewizyjna, wypożyczanie nagrań dźwiękowych 
i wideo, 44 weterynaryjne usługi doradcze, usługi wetery-
naryjne, dostarczanie informacji weterynaryjnych, udzielanie 
informacji dotyczących usług weterynaryjnych, usługi infor-
macyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceu-
tycznego, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług we-
terynaryjnych, usługi informacji weterynaryjnej świadczone 
za pośrednictwem Internetu, kliniki dla zwierząt, badania 
genetyczne zwierząt, chirurgia weterynaryjna, doradztwo 
dotyczące żywienia zwierząt.

(210) 522170 (220) 2020 12 14
(731) SAJDAK GRZEGORZ F.H.P. SAJDAK, Krosno
(540) (znak słowny)
(540) Donna Palonna
(510), (511) 30 kawa [palona, w proszku, granulowana lub 
w napojach], kawa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, kawa bezkofeinowa.

(210) 522194 (220) 2020 12 14
(731) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) sesame snaps

(531) 05.07.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, sezamki.

(210) 522195 (220) 2020 12 14
(731) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.01, 28.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, batoniki.

(210) 522196 (220) 2020 12 14
(731) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.01, 28.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, ciasta, ciastka, 
herbatniki, chałwa, cukierki, batoniki, jadalne wafle, artyku-
ły spożywcze ze zbóż, przekąski wieloziarniste, wyroby pie-
karnicze.

(210) 522200 (220) 2020 12 14
(731) DYBAŁA KRZYSZTOF, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMI SWOI NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.03.11
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 522201 (220) 2020 12 14
(731) DYBAŁA KRZYSZTOF, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SAMI SWOI NOCLEGI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.03.11
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania [mieszkania].

(210) 522202 (220) 2020 12 14
(731) DYBAŁA KRZYSZTOF, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMI SWOI INWESTYCJE

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 522205 (220) 2020 12 15
(731) MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moda na jazz

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 9 media do pobierania, muzyczne nagrania 
dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, 
muzyka cyfrowa do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania 
udostępniana na witrynach internetowych mp3, muzyka 
cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, muzyka cy-
frowa do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, nagrania audio, 
nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, na-
grania multimedialne, nagrania muzyczne, nagrania mu-
zyczne na taśmach, podcasty, podcasty do pobrania, pliki 
muzyczne do pobierania, serie muzycznych nagrań dźwię-
kowych, cyfrowe taśmy audio, nagrania audio i wideo, ta-
śmy zawierające nagrania audio, taśmy muzyczne, taśmy 
z nagraniami muzyki, muzyka, filmy i inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, 16 czasopisma muzyczne, książki drukowane 
w dziedzinie edukacji muzycznej, 38 dostarczanie wiado-
mości za pośrednictwem środków elektronicznych, komu-
nikacja drogą radiową, interaktywne usługi nadawania pro-
gramów i łączności, elektroniczna transmisja i retransmisja 
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, 
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przekazywanie informacji za pomocą radia, przesyłanie 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, radiowe usługi infor-
macyjne, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja 
dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multi-
medialnych, transmisja i odbiór radiowy, transmisja plików 
danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja pod-
kastów, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych 
w Internecie, transmisja treści audio i wideo za pośrednic-
twem sieci komputerowych, usługi w zakresie interneto-
wych emisji radiowych, nadawanie cyfrowych treści au-
dio, transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja progra-
mów radiowych, transmisje radiowe i telewizyjne, w tym 
również drogą sieci kablowych, nadawanie muzyki, zapew-
nianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, 
podcasting, 41 organizowanie festiwali związanych z muzy-
ką jazzową, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, 
udostępnianie informacji on-line związanych z mediami 
audiowizualnymi, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia 
się nagraniami audio i wideo, udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych mp3, 
udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron mp3, 
radiowe programy rozrywkowe, przedstawienia muzyczne, 
produkcja muzyczna, usługi prezenterów muzyki, koncerty 
muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, usługi bibliotek 
muzycznych, wykonywanie programów muzycznych, or-
ganizacja konkursów muzycznych, organizowanie imprez 
muzycznych, usługi festiwali muzycznych, produkcja na-
grań muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, 
organizowanie wydarzeń muzycznych, prezentacja koncer-
tów muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, rozrywka 
z udziałem muzyki, koncerty muzyczne na żywo, koncerty 
muzyczne za pośrednictwem radia, udostępnianie mu-
zyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych on-line z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, usługi w zakresie dostarczania rozrywki 
w formie występów muzycznych na żywo, tworzenie [opra-
cowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów, organizowanie festiwali.

(210) 522209 (220) 2020 12 14
(731) DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE 

ATV FILM, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) naturetka
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna żywności eko-
logicznej, zdrowej żywności, żywności bezglutenowej, su-
plementów diety, super food, ziół oraz innych spożywczych 
produktów ekologicznych realizowana stacjonarnie, na plat-
formie internetowej, radiowej, telewizyjnej oraz on-line.

(210) 522212 (220) 2020 12 15
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGUANA

(531) 03.11.10, 03.11.24, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody, piwo bezalko-
holowe.

(210) 522215 (220) 2020 12 15
(731) Hochland SE, Heimenkirch, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hochland SerDog

(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.02.07, 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) 522238 (220) 2020 12 14
(731) KURKOWSKI MARCIN, KASZUBA PAWEŁ MOJE442.PL 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YAKIMA

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 28 sprzęt do treningów sportowych, piłki jako 
sprzęt sportowy, sprzęt sportowy, rękawice bokserskie, bok-
serskie worki treningowe, gruszki bokserskie na sprężynie, 
gruszki bokserskie dla dzieci, bramki do piłki nożnej, ochra-
niacze ciała do użytku sportowego.

(210) 522253 (220) 2020 12 16
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowny)
(540) gastrofast
(510), (511) 5 leki stosowane w chorobach układu pokar-
mowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
związanych z trawieniem, niestrawnością, problemami ga-
strycznymi, suplementy diety wspomagające trawienie, 
środki ułatwiające trawienie, produkty lecznicze zawierające 
substancje pochodzenia naturalnego, w tym przetwory ro-
ślinne i substancje wyodrębnione z roślin, suplementy diety 
zawierające substancje pochodzenia naturalnego, w tym 
przetwory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, pro-
dukty lecznicze w postaci płynów, toników, syropów, table-
tek, kapsułek, kropli, suplementy diety w postaci płynów, to-
ników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy ziołowe, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze.

(210) 522263 (220) 2020 12 15
(731) LOŻA CAFE BOGDAN JANICKI SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
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(540) (znak słowny)
(540) BUZZGOL
(510), (511) 3 detergenty, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, prepara-
ty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego.

(210) 522292 (220) 2020 12 16
(731) KOTLICKI ARKADIUSZ JADŁOSTACJA, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADŁOSTACJA

(531) 27.05.01, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 29.01.12, 11.03.09, 
11.03.23, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22, 
26.04.16

(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, usługi 
barów i restauracji, serwowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, usługi restauracyjne.

(210) 522294 (220) 2020 12 16
(731) PUKOWSKA KINGA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) polekont
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie 
programów szkolenia młodzieży, prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], szkolenia edukacyjne.

(210) 522315 (220) 2020 12 17
(731) MARBUD DOMY I MIESZKANIA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ENTORIS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, 
usługi w zakresie sprzedaży nieruchomości: domów miesz-
kalnych, lokali w budynkach mieszkalnych, gruntów inwesty-
cyjnych, obiektów komercyjnych, usługi w zakresie wynaj-
mowania i dzierżawy powierzchni w budynkach mieszkal-
nych lub komercyjnych, usługi w zakresie zarządzania i admi-
nistrowania nieruchomościami, usługi deweloperskie i inwe-
stycyjne, tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, poszukiwanie, 
zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane, sprzedaż, 
wynajem lub pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży 
i wynajmu nieruchomości, szczególnie lokali mieszkalnych, 
użytkowych, stanowisk postojowych i innych powierzchni 
pomocniczych, przygotowywanie procesu inwestycyjne-
go, poszukiwanie i zakup nieruchomości pod inwestycje 
budowlane, usługi doradztwa i ekspertyz w zakresie nieru-
chomości oraz wyceny nieruchomości, sprawowanie kon-
troli w zastępstwie i na zlecenie inwestora nad przebiegiem 
procesu inwestycyjnego, 37 usługi w zakresie budownictwa, 
usługi w zakresie budowy budynków mieszkalnych i komer-

cyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usługi w zakresie 
robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych, usługi 
w zakresie prac wykończeniowych, usługi remontowe, usługi 
modernizacyjne i adaptacyjne, usługi nadzoru budowlane-
go, opracowanie dokumentacji budowlanej, realizacja i od-
bieranie kolejnych etapów robót inwestycji budowlanej.

(210) 522319 (220) 2020 12 17
(731) EAST WINES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ERA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, w tym 
wina.

(210) 522321 (220) 2020 12 16
(731) TYBURSKA AGNIESZKA, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) autopokrowce

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.01.07, 18.01.23, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 12 pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce 
na pojazdy, tapicerka do pojazdów, siedzenia do pojazdów, 
zagłówki do siedzeń pojazdów, poduszki powietrzne [urzą-
dzenia bezpieczeństwa w samochodach].

(210) 522334 (220) 2020 12 17
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR, 

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

(531) 24.09.13, 27.05.01
(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 
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lecznicze, preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania po-
wietrza, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci 
Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych kosmety-
ków, mydeł, mydeł leczniczych, mydeł dezynfekujących, my-
deł antybakteryjnych, olejków esencjonalnych i ekstraktów 
aromatycznych, szamponów, kadzidełek, aromatów do żyw-
ności i napojów w postaci olejków eterycznych, herbat zioło-
wych do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych do celów 
medycznych, naturalnych suplementów diety, balsamów 
do użytku medycznego, maści do celów farmaceutycznych, 
olejków leczniczych, soli do celów medycznych, soli do ką-
pieli mineralnych, alkoholi leczniczych, antybakteryjnych 
środków do mycia rąk, antybiotyków, antyseptyków, diete-
tycznej żywności przystosowanej do celów medycznych, 
dietetycznych napojów przystosowanych do celów me-
dycznych, dietetycznych substancji przystosowanych do ce-
lów medycznych, leków dla ludzi, leków wzmacniających, 
mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych, prepara-
tów witaminowych, środków przeczyszczających, środków 
przeciwrobaczych, szamponów leczniczych, suplementów 
diety i preparatów dietetycznych, preparatów i artykułów 
medycznych i weterynaryjnych, preparatów i artykułów hi-
gienicznych, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy 
rynkowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem bloga, usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych i promocyjnych, usługi informacyjne dla konsumen-
tów w zakresie wyboru nabywanych towarów.

(210) 522344 (220) 2020 12 18
(731) GAŁOSZ ADRIAN BESKID DIVERS, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balonarium

(531) 21.01.16, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach 
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu: 
balonów dekoracyjnych, balonów do napełniania helem, 
maskotek, zabawek, konfetti, serpentyn, kotylionów, sztucz-
nego śniegu, masek, ozdób okolicznościowych, ozdób 
bożonarodzeniowych i wielkanocnych, naczyń jednorazo-
wych, kwiatów sztucznych z materiału i z tworzyw sztucz-
nych, stroików i wianków z tkanin i z tworzyw sztucznych, 
sztucznych owoców i warzyw oraz kompozycji z owoców 
i warzyw, girland, wstęg do dekorowania, ubrań, okryć gło-
wy, strojów karnawałowych, strojów Mikołaja, usługi w zakre-
sie dekoracji okien i aranżacji wystaw, 41 usługi w zakresie 
organizowania gier, zabaw i konkursów sprawnościowych 

i rozrywkowych, usługi rozrywkowe świadczone podczas 
przerw w trakcie imprez okolicznościowych i sportowych, 
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów 
sportowych, usługi prowadzenia działalności szkoleniowej 
we wszystkich dziedzinach życia sportowego i rekreacyjne-
go, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, promocja 
kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia, pro-
pagowanie profilaktyki prozdrowotnej, organizacja wystaw 
rozrywkowych i kulturalnych, organizacja wystaw i targów, 
usługi dekorowania balonami, 42 usługi stylizacji i wzornic-
twa przemysłowego, doradztwo techniczne w zakresie ma-
teriałów i technologii do dekoracji wnętrz, usługi w zakresie 
projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, usługi w zakresie 
projektowania, aranżacji i dekoracji miejsc plenerowych.

(210) 522346 (220) 2020 12 17
(731) PEWEXOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.01, 24.15.07, 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, kosmetyki, mydła, olej-
ki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów i skóry, środki 
do czyszczenia zębów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
38 telekomunikacja, komunikacja wizyjna i foniczna.

(210) 522348 (220) 2020 12 17
(731) PEWEXOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, kosmetyki, mydła, olej-
ki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów i skóry, środki 
do czyszczenia zębów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
38 telekomunikacja, komunikacja wizyjna i foniczna.

(210) 522351 (220) 2020 12 18
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) Nasze parówki nie mówią, nasze parówki smakują!
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 522355 (220) 2020 12 17
(731) SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) zbadani.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramo-
wanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościo-
wych, oprogramowanie do udostępniania plików, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogra-
mowanie użytkowe, oprogramowanie do zarządzania dany-
mi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie do udo-
stępniania plików, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie, oprogramowanie do aplikacji i serwerów 
internetowych, oprogramowanie do udostępniania plików, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowa-
nie, oprogramowanie serwerów, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie 
komputerowe, związane z dziedziną medyczną, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe do transmisji stru-
mieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośred-
nictwem Internetu, 35 pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi wsparcia administracyjnego i przetwa-
rzania danych, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
dzanie nimi, prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii 
medycznej, 38 usługi telekomunikacyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, zapewnianie do-
stępu do treści, stron internetowych i portali, udostępnianie 
komputerowej bazy danych, 42 usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostęp-
nianie programów komputerowych ze sztuczną inteligencją 
w sieciach danych, usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyski-
wania systemów informatycznych, świadczenie usług zabez-
pieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do kom-
puterów i skomputeryzowanych transakcji, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzy-
staniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, 
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi me-
dyczne, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej.

(210) 522363 (220) 2020 12 18
(731) FERROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mięta LOVE

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, 
środki zapachowe do samochodów, preparaty zapachowe, 
34 środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, 
środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne, do stosowa-
nia w zamiennikach tytoniu.

(210) 522364 (220) 2020 12 18
(731) ZIELIŃSKI JUSTYN P. H. MAJUS, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MAJUS
(510), (511) 7 amortyzatory do maszyn, tłoki do amortyza-
torów, cylindry amortyzujące [części maszyn], pneumatycz-
ne, hydrauliczne i hydropneumatyczne cylindry i cylindry 
tłokowe jako części maszyn, siłowniki do zaworów, siłowniki 
hydrauliczne, liniowe, obrotowe, przepustnic, tłumiki drgań 
skrętnych do maszyn, amortyzatory gazowe, sprężyny ga-
zowe, hamulce olejowe, hamulce do maszyn, amortyzatory 
do drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania 
drzwi [części maszyn], pneumatyczne urządzenia do otwie-
rania i zamykania drzwi [części maszyn], urządzenia do prze-
noszenia i transportu, mechanizmy otwierające i zamykające, 
mechanizmy zwalniające, windy i podnośniki, przenośniki 
i pasy do przenośników oraz części do nich, pneumatyczne, 
hydrauliczne i hydropneumatyczne cylindry i cylindry tłoko-
we do napędu ruchu i/lub do obniżenia ruchu ruchomych 
części w urządzeniach i przyrządach medycznych, przeno-
śnikach rolkowych i taśmowych, pojemnikach, wyłazach 
dachowych, włazach do zbiorników retencyjnych, włazach 
rewizyjnych, koszach, pojazdach i przyczepach, box’ach 
dachowych, jachtach, łodziach, naczepach, najazdach sa-
mochodowych, autolawetach, sprzętach sportowych, nośni-
kach reklam, solariach, meblach, liny przenośnikowe, prze-
dłużenia do sprężyn gazowych, sworznie tłokowe, kulowe, 
połączenia przegubowe, przeguby kulowe zawieszeń [części 
do maszyn], gniazda [części maszyn], 12 amortyzatory [czę-
ści pojazdów], amortyzatory gazowe do pojazdów, hamulce 
do pojazdów, samochodowe sprężyny gazowe oraz spręży-
ny amortyzujące, sprężyny zawieszenia do pojazdów, resory, 
sprężyny amortyzujące samochodowe, wsporniki przyczep, 
pneumatyczne, hydrauliczne i hydropneumatyczne cylin-
dry i cylindry tłokowe do napędu ruchu i/lub do obniżenia 
ruchu ruchomych części w pojazdach, takich jak fotele sa-
mochodowe, fotele traktorowe, przyczepy rolnicze, części 
karoserii samochodowej, drzwi oraz maski i klapy samocho-
dowe, drzwi bagażników samochodowych, nadbudowy 
samochodów, maski silników, klapy tylne, klapy ładunkowe 
do samochodów pick-up i pokrywy schowków samocho-
dowych, szyby samochodowe, drzwi skrzydłowe, stopki 
drzwiowe, wysuwane reflektory, dachy kabrioletów, pałą-
ki bezpieczeństwa oraz elementy kolumn kierowniczych 
w samochodach, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
następujących towarów: wsporniki metalowe, amortyzatory 
gumowe do maszyn przemysłowych, uszczelki niemetalowe 
do amortyzatorów, wsporniki niemetalowe do mebli, amor-
tyzatory do maszyn, tłoki do amortyzatorów, cylindry amor-
tyzujące [części maszyn], pneumatyczne i hydrauliczne oraz 
hydropneumatyczne cylindry i cylindry tłokowe jako części 
maszyn, siłowniki do zaworów, siłowniki hydrauliczne i li-
niowe oraz obrotowe i przepustnic, tłumiki drgań skrętnych 
do maszyn, amortyzatory gazowe, sprężyny gazowe, hamul-
ce olejowe, hamulce do maszyn, amortyzatory do drzwi, 
hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi 
[części maszyn], pneumatyczne urządzenia do otwierania 
i zamykania drzwi [części maszyn], urządzenia do przeno-
szenia i transportu, mechanizmy otwierające i zamykające, 
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mechanizmy zwalniające, windy i podnośniki, przenośniki 
i pasy do przenośników oraz części do nich, liny przenośni-
kowe, przedłużenia do sprężyn gazowych, sworznie tłokowe 
i/lub kulowe, połączenia przegubowe, przeguby kulowe za-
wieszeń [części do maszyn], gniazda [części maszyn], pneu-
matyczne i hydrauliczne oraz hydropneumatyczne cylindry 
i cylindry tłokowe do napędu ruchu i/lub do obniżenia ruchu 
ruchomych części w urządzeniach i przyrządach medycz-
nych, przenośnikach rolkowych i taśmowych, pojemnikach, 
wyłazach dachowych, włazach do zbiorników retencyjnych, 
włazach rewizyjnych, koszach, pojazdach i przyczepach, bo-
x’ach dachowych, jachtach, łodziach, naczepach, najazdach 
samochodowych, autolawetach, sprzętach sportowych, 
nośnikach reklam, solariach, meblach, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej następujących towarów: amortyzatory 
[części pojazdów], amortyzatory gazowe do pojazdów, ha-
mulce do pojazdów, samochodowe sprężyny gazowe oraz 
sprężyny amortyzujące, sprężyny zawieszenia do pojazdów, 
resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, wsporniki 
przyczep, pneumatyczne i hydrauliczne oraz hydropneu-
matyczne cylindry i cylindry tłokowe do napędu ruchu  
i/lub do obniżenia ruchu ruchomych części w pojazdach, ta-
kich jak fotele samochodowe, fotele traktorowe, przyczepy 
rolnicze, części karoserii samochodowej, drzwi oraz maski 
i klapy samochodowe, drzwi bagażników samochodowych, 
nadbudowy samochodów, maski silników, klapy tylne, klapy 
ładunkowe do samochodów pick-up i pokrywy schowków 
samochodowych, szyby samochodowe, drzwi skrzydłowe, 
stopki drzwiowe, wysuwane reflektory, dachy kabrioletów, 
pałąki bezpieczeństwa oraz elementy kolumn kierowni-
czych w samochodach, zarządzanie sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie organizowania 
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamo-
wych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie pośrednictwa han-
dlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa 
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w za-
kresie wyboru i doboru produktów, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, 37 wymiana amortyzatorów, napełnianie 
sprężyn gazowych, montaż, naprawa, instalacja oraz konser-
wacja sprężyn gazowych.

(210) 522366 (220) 2020 12 18
(731) ŁUKACZ DARIUSZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

DARKAS, Kolonowskie
(540) (znak słowny)
(540) MAGICZNA TACA
(510), (511) 20 figury drewniane, wyroby artystyczne wy-
konane z tworzyw sztucznych, modele zwierząt [ozdoby] 
z tworzyw sztucznych, figurki miniaturowe [z tworzyw 
sztucznych], figurki wykonane z tworzyw sztucznych, mo-
dele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, mode-
le [ozdoby] wykonane z tworzyw sztucznych, 21 ozdobne 
tace z metalu, tace do podawania potraw, tace do użytku 
domowego, 28 zabawki, zabawki dla dzieci, artykuły do za-
bawy dla dzieci, modele [zabawki], wielofunkcyjne zabaw-
ki dla dzieci, zestawy do zabawy, zabawki przystosowane 
do celów edukacyjnych, zestawy figurek do zabawy, zabawki 
w kształcie zwierząt, figurki do zabawy, dekoracje do zabawy 
do użytku z figurkami akcji, miniaturki do gry, ciastolina, po-
jazdy [zabawki], samochody do zabawy, modele samocho-
dów w zmniejszonej skali [przedmioty do zabawy], puzzle, 
układanki [puzzle], zabawki drewniane.

(210) 522373 (220) 2020 12 18
(731) PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO, Providencia, CL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST. 2017 PILSENER ROSS MADE IN POLAND

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 32 piwo.

(210) 522379 (220) 2020 12 18
(731) PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO, Providencia, CL
(540) (znak słowny)
(540) ROSS
(510), (511) 32 piwo.

(210) 522384 (220) 2020 12 18
(731) INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, 

Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Kwadrans z EKF
(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury, 
czasopisma, gazety, książki, podręczniki, afisze, plakaty, albu-
my, almanachy, atlasy, kalendarze, katalogi, mapy, plansze, 
plany, prospekty, 35 analizy gospodarczo-społeczne, analizy 
w zakresie działalności gospodarczej, prognozy ekonomicz-
ne, badania ekonomiczne, badania opinii publicznej, sondaże, 
badania rynku, badania i ekspertyzy w zakresie działalności 
gospodarczej, badania i ekspertyzy w zakresie gospodarki 
rynkowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami, działalność think 
tank’ów w zakresie tematyki gospodarczo-finansowej i spo-
łecznej, usługi agencji reklamowych, organizowanie wystaw 
i targów handlowych i reklamowych, 41 organizacja konferen-
cji, kongresów, debat, dyskusji, forów wymiany opinii, poglą-
dów i doświadczeń, sympozjów, seminariów, zjazdów, działal-
ność edukacyjna i szkoleniowa, opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, działalność wydawnicza, publikowanie ma-
teriałów i tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elek-
troniczne on-line, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, 42 bada-
nia naukowo-techniczne, usługi badawczo-rozwojowe, ana-
lizy i ekspertyzy techniczne, usługi w zakresie projektowania 
technicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, 
programowanie komputerów, doradztwo w zakresie ochrony 
środowiska, hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz 
osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych debat, 
dyskusji, wymiany opinii, poglądów i doświadczeń, 45 usługi 
w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi 
w zakresie organizowania negocjacji i konsultacji społecznych, 
usługi serwisów społecznościowych on-line, opracowywanie 
opinii i ekspertyz w zakresie spraw publicznych, usługi lobbin-
gowe w zakresie spraw gospodarczych i społecznych, usłu-
gi w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej 
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oce-
ny działalności władz i urzędów, badania i doradztwo prawne, 
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie 
własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektu-
alnej, usługi w zakresie tworzenia projektów aktów prawnych 
oraz ich wnoszenia do władz i urzędów.
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(210) 522385 (220) 2020 12 18
(731) INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, 

Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Akademia EKF
(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury, 
czasopisma, gazety, książki, podręczniki, afisze, plakaty, al-
bumy, almanachy, atlasy, kalendarze, katalogi, mapy, plansze, 
plany, prospekty, 35 analizy gospodarczo-społeczne, analizy 
w zakresie działalności gospodarczej, prognozy ekonomicz-
ne, badania ekonomiczne, badania opinii publicznej, sonda-
że, badania rynku, badania i ekspertyzy w zakresie działalno-
ści gospodarczej, badania i ekspertyzy w zakresie gospodarki 
rynkowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami, działalność 
think tank’ów w zakresie tematyki gospodarczo-finansowej 
i społecznej, usługi agencji reklamowych, organizowanie 
wystaw i targów handlowych i reklamowych, 41 organiza-
cja konferencji, kongresów, debat, dyskusji, forów wymiany 
opinii, poglądów i doświadczeń, sympozjów, seminariów, 
zjazdów, działalność edukacyjna i szkoleniowa, opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza, 
publikowanie materiałów i tekstów innych niż reklamowe, 
publikowanie elektroniczne on-line, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych 
i edukacyjnych, 42 badania naukowo-techniczne, usługi ba-
dawczo-rozwojowe, analizy i ekspertyzy techniczne, usługi 
w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie 
doradztwa technicznego, programowanie komputerów, do-
radztwo w zakresie ochrony środowiska, hosting infrastruk-
tury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów pro-
wadzenia interaktywnych debat, dyskusji, wymiany opinii, 
poglądów i doświadczeń, 45 usługi w zakresie organizowa-
nia debat i dyskusji publicznych, usługi w zakresie organizo-
wania negocjacji i konsultacji społecznych, usługi serwisów 
społecznościowych on-line, opracowywanie opinii i eksper-
tyz w zakresie spraw publicznych, usługi lobbingowe w za-
kresie spraw gospodarczych i społecznych, usługi w zakresie 
nawiązywania współpracy międzynarodowej na rzecz osób 
trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oceny działalno-
ści władz i urzędów, badania i doradztwo prawne, doradz-
two w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własno-
ścią intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej, 
usługi w zakresie tworzenia projektów aktów prawnych oraz 
ich wnoszenia do władz i urzędów.

(210) 522390 (220) 2020 12 18
(731) INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMORSKI KONGRES OBYWATELSKI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury, 
czasopisma, gazety, książki, podręczniki, afisze, plakaty, al-
bumy, almanachy, atlasy, kalendarze, katalogi, mapy, plansze, 
plany, prospekty, 35 analizy gospodarczo - społeczne, analizy 

w zakresie działalności gospodarczej, prognozy ekonomicz-
ne, badania ekonomiczne, badania opinii publicznej, sonda-
że, badania rynku, badania i ekspertyzy w zakresie działalno-
ści gospodarczej, badania i ekspertyzy w zakresie gospodarki 
rynkowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami, działalność 
think tank’ów w zakresie tematyki gospodarczo - finansowej 
i społecznej, usługi agencji reklamowych, organizowanie 
wystaw i targów handlowych i reklamowych, 41 organiza-
cja konferencji, kongresów, debat, dyskusji, forów wymiany 
opinii, poglądów i doświadczeń, sympozjów, seminariów, 
zjazdów, działalność edukacyjna i szkoleniowa, opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza, 
publikowanie materiałów i tekstów innych niż reklamowe, 
publikowanie elektroniczne on-line, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych 
i edukacyjnych, 42 badania naukowo - techniczne, usługi 
badawczo-rozwojowe, analizy i ekspertyzy techniczne, usłu-
gi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie 
doradztwa technicznego, programowanie komputerów, do-
radztwo w zakresie ochrony środowiska, hosting infrastruk-
tury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów pro-
wadzenia interaktywnych debat, dyskusji, wymiany opinii, 
poglądów i doświadczeń, 45 usługi w zakresie organizowa-
nia debat i dyskusji publicznych, usługi w zakresie organizo-
wania negocjacji i konsultacji społecznych, usługi serwisów 
społecznościowych on-line, opracowywanie opinii i eksper-
tyz w zakresie spraw publicznych, usługi lobbingowe w za-
kresie spraw gospodarczych i społecznych, usługi w zakresie 
nawiązywania współpracy międzynarodowej na rzecz osób 
trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oceny działalno-
ści władz i urzędów, badania i doradztwo prawne, doradz-
two w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własno-
ścią intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej, 
usługi w zakresie tworzenia projektów aktów prawnych oraz 
ich wnoszenia do władz i urzędów.

(210) 522408 (220) 2020 12 19
(731) MWE BROADCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILMAX

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wy-
najem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, 38 telekomunikacja, 
elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obra-
zów, dokumentów, wiadomości i danych, emisja abono-
wanych programów telewizyjnych, emisja filmów za po-
średnictwem Internetu, emisja i transmisja programów 
telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], bezprzewodowa 
transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, emisja 
programów telewizyjnych i radiowych, emisja programów 
telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablo-
wych lub bezprzewodowych, emisja programów telewi-
zyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i tele-
wizji za opłatą [pay-per-view], emisja programów telewi-
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zyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja telewizyjna, 
emisja treści wideo, emitowanie filmów kinowych za po-
średnictwem satelitów, emitowanie filmów kinowych 
za pośrednictwem telewizji, emitowanie i transmitowanie 
programów telewizji kablowej, nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie 
cyfrowych treści audio, nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem 
telewizji, nadawanie programów przez satelitę, nadawa-
nie programów telewizji kablowej, nadawanie progra-
mów telewizyjnych drogą satelitarną, nadawanie progra-
mów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów 
w telewizji, nadawanie programów wizualnych i dźwię-
kowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie progra-
mów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie symultaniczne 
telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunika-
cyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie tre-
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem  
Internetu, programy telewizyjne (transmisja -), przekazy-
wanie informacji drogą telewizyjną, rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, transmisja cyfrowych programów au-
dio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja 
danych wideo za pośrednictwem Internetu, transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, 
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i in-
formacji za pośrednictwem Internetu, transmisja progra-
mów drogą satelitarną, transmisja programów drogą ka-
blową, transmisja programów drogą kablową i satelitarną, 
transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez 
satelitę, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, 
transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja radiowa 
informacji i innych programów, transmisja strumieniowa 
telewizji przez Internet, transmisja telewizji kablowych, 
transmisja wizji za pomocą satelity, transmisje audycji te-
lewizyjnych, transmisje radiowe i telewizyjne, w tym rów-
nież drogą sieci kablowych, transmisje telewizyjne, usługi 
emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, usługi emisji sa-
telitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji treści audio 
i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole Interne-
towym (IPTV), usługi informacyjne dotyczące nadawania 
programów, usługi nadawania drogą kablowa i satelitar-
ną, usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, usługi 
nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, usłu-
gi nadawania programów telewizyjnych, usługi transmisji 
drogą satelitarną i kablową, usługi transmisji programów 
telewizyjnych za opłatą (pay per view), videocasting, 
usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, 
usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, 41 edukacja, 
rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, adaptacja i montaż kinematograficzny, doradztwo 
w zakresie produkcji filmów i muzyki, dubbing do filmów, 
edycja nagrań wideo, montaż filmów, montaż filmów (ki-
nematograficznych -), montaż filmów kinowych, montaż 
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów te-
lewizyjnych, montaż taśm wideo, montaż wideo, opraco-
wywanie formatów do filmów, prezentacja nagrań wideo, 
prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja edu-
kacyjnych programów telewizyjnych, produkcja efektów 
specjalnych do filmów, produkcja efektów specjalnych 
do telewizji, produkcja filmów, produkcja filmów dla te-
lewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja 

filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów kinema-
tograficznych, produkcja filmów kinowych, produkcja fil-
mów na taśmach wideo, produkcja filmów szkoleniowych, 
produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja 
filmów w celach rozrywkowych, produkcja filmów w ce-
lach edukacyjnych, produkcja filmów wideo, produkcja 
graficznych fragmentów filmowych, produkcja i prezen-
tacja programów radiowych, produkcja nagrań audiowi-
zualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, 
produkcja nagrań wideo, produkcja programów telewizyj-
nych, produkcja programów telewizji kablowej, produk-
cja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach 
mobilnych, produkcja przedstawień i filmów, produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja rozrywkowych 
programów telewizyjnych, produkcja telewizyjna, produk-
cja tematycznych programów telewizyjnych, produkcja 
wcześniej nagranych filmów wideo, produkcja wcześniej 
nagranych filmów kinowych, produkowanie filmów, pro-
gramowanie [układanie rozkładu programów] w global-
nych sieciach komputerowych, projekcja filmów do celów 
technicznych, przygotowywanie i realizacja programów 
telewizyjnych i radiowych, przygotowywanie programów 
radiowych i telewizyjnych, realizacja filmów kinematogra-
ficznych, realizacja filmów w studiach, realizacja rozrywki 
na żywo, realizacja programów rozrywkowych na żywo, 
realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja rozrywki 
w formie taśm wideo, realizacja telewizyjnych programów 
rozrywkowych, realizowanie rozrywki w postaci seriali te-
lewizyjnych, realizowanie rozrywki w postaci programów 
telewizyjnych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, sporządzanie programu telewizyjnego i ra-
diowego, sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, 
sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, studia 
nagrań (usługi -), świadczenie usług w zakresie automa-
tycznego nagrywania wideo, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do realizacji filmów, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do studia nagrań wideo, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do nagrań, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do studia nagrań, udostępnianie rozrywki multime-
dialnej za pomocą strony Internetowej, udostępnianie 
studiów audio lub wideo, układanie rozkładu programów 
telewizyjnych, układanie rozkładu programów radiowych 
[planowanie], usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, usługi edy-
cji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi filmowania 
z powietrza, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, 
usługi nagrywania i produkcji audio, usługi produkcji fil-
mów, usługi studia nagrań, usługi studia nagrań do fil-
mów, usługi studiów nagrań dla telewizji, usługi studiów 
nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów 
nagrań w zakresie wideo, usługi studiów telewizyjnych, 
usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinema-
tograficznych, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi 
w zakresie nagrań audio i wideo, usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi 
w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, usługi 
w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakresie re-
alizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych, 
usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, 
usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, 
usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materia-
łów wideo.

(210) 522419 (220) 2020 12 21
(731) WĘGRZYN CZESŁAW, Kwilcz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ENOSFERA

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 522428 (220) 2020 12 21
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE, 

Grajewo
(540) (znak słowny)
(540) Mlekpol, naturalnie dbamy o ludzi
(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) 522430 (220) 2020 12 18
(731) BACOLI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hi PIOTRKOWSKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 nieruchomości (administrowanie), nierucho-
mości (dzierżawa), wynajem nieruchomości i majątku, zarzą-
dzanie nieruchomością.

(210) 522431 (220) 2020 12 18
(731) BACOLI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hi PIOTRKOWSKA

(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 36 nieruchomości (administrowanie), nierucho-
mości (dzierżawa), wynajem nieruchomości i majątku, zarzą-
dzanie nieruchomością.

(210) 522446 (220) 2020 12 21
(731) LEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLZ

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.12, 26.11.22, 29.01.12
(510), (511) 9 karty magnetyczne zakodowane, karty z ukła-
dem scalonym lub mikroprocesorem, programy i opro-
gramowanie komputerowe, programy i oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i opro-
gramowanie do komputerowe do obsługi bankowości elek-
tronicznej, transakcji finansowych, oprogramowanie do gier 
komputerowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane, 
programy komputerowe [software ładowalny], magnetycz-
ne nośniki danych, optyczne nośniki danych, pamięci ze-
wnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowe-
go, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], aplikacje 
mobilne, 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy 
rynkowe, badania marketingowe, marketing, telemarketing, 
badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, 
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych 
[próbek, druków, prospektów, broszur], prognozy ekono-
miczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z dzia-
łalnością gospodarczą, wyszukiwanie dla osób trzecich in-
formacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzo-
wane zarządzanie danymi, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji 
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej 
przy pomocy sieci internetowej, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom, udostępnianie komputero-
wych baz danych, księgowość, rozpowszechnienie ogłoszeń 
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów spon-
sorowanych, rachunkowość, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, zestawienia statystyczne, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary 
i usługi, za pośrednictwem Internetu, w zakresie: oprogra-
mowania komputerowego, gier komputerowych, publikacji 
i programów komputerowych edukacyjnych w dziedzinie 
prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finan-
sami, oszczędzania, inwestowania, prowadzenie programów 
lojalnościowych lub partnerskich, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych, usługi konsultacji biznesowych do-
tyczące rynków walutowych, 36 usługi finansowe, analizy 
finansowe, zarządzanie finansami, informacje finansowe, 
usługi bankowe, informacje bankowe, operacje bankowe, 
banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet [home 
banking], oszczędności za pośrednictwem banków, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, biura informacji kredytowej, 
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notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, inwestycje ka-
pitałowe, lokaty kapitałowe, emisja, obsługa i usługi w zakre-
sie kart debetowych, kart kredytowych i kart typu „prepaid”, 
transakcje finansowe, transakcje finansowe za pośrednic-
twem łańcucha blokowego, transfer elektroniczny kapitału, 
operacje walutowe, wymiana walut, usługi ubezpieczenio-
we, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, 
usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi 
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie finansów 
i inwestycji, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyj-
nych, tworzenie funduszy inwestycyjnych, administrowa-
nie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, planowanie, 
monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja 
funduszy inwestycyjnych, usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie funduszy, usługi w zakresie usta-
nawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie 
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli 
inwestycyjnych, tworzenie i obsługa programów oszczęd-
nościowych, usługi maklerskie, usługi maklerskie związane 
z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towa-
rami giełdowymi i papierami wartościowymi, pośrednictwo 
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo 
i konsultacje finansowe w sprawach papierów wartościo-
wych, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdo-
wych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwesty-
cji giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi nabywania 
wierzytelności, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, 
tworzenie programów oszczędzania, 38 poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, transmisja informacji 
giełdowych i walutowych za pomocą mediów telekomuni-
kacyjnych, transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych 
dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi po-
przez terminale komputerowe, usługi udostępniania platfor-
my internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, 
udostępnianie i obsługa forów internetowych, udostępnia-
nie i obsługa internetowych chatroomów, usługi ogłoszeń 
elektronicznych [telekomunikacja], usługi portali komuni-
kacyjnych i informacyjnych, usługi udostępniania portalu 
z informacjami bankowymi, finansowymi, ubezpieczenio-
wymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi, prawnymi, 
podatkowymi oraz w zakresie edukacji w dziedzinie zarzą-
dzania finansami, prowadzenia działalności gospodarczej, in-
westowania, oszczędzania, 41 organizowanie i obsługa kon-
ferencji, kongresów, sympozjów, szkoleń w zakresie edukacji 
w dziedzinie finansów, działalności gospodarczej, oszczę-
dzania, inwestowania, organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacje elektronicz-
ne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne  
on-line nie do pobrania, nauczanie w zakresie zarządzania 
finansami, inwestowania, oszczędzania, prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, sprawdziany edukacyjne, 42 przecho-
wywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego 
[blockchain], certyfikacja danych za pośrednictwem łańcu-
cha blokowego [blockchain], programowanie komputerów, 
projektowanie systemów komputerowych, hosting serwe-
rów transakcyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami 
internetowymi, usługi wdrażania systemów komputerowych, 
projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów kom-
puterowych, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek 
internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego.

(210) 522447 (220) 2020 12 21
(731) LEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z

(531) 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 karty magnetyczne zakodowane, karty z ukła-
dem scalonym lub mikroprocesorem, programy i opro-
gramowanie komputerowe, programy i oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i opro-
gramowanie do komputerowe do obsługi bankowości elek-
tronicznej, transakcji finansowych, oprogramowanie do gier 
komputerowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane, 
programy komputerowe [software ładowalny], magnetyczne 
nośniki danych, optyczne nośniki danych, pamięci zewnętrz-
ne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pu-
blikacje elektroniczne [moduły ładowalne], aplikacje mobilne, 
35 agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, 
badania marketingowe, marketing, telemarketing, badania 
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, usługi porównywania cen, oferowanie 
w mediach produktów dla handlu detalicznego, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, dru-
ków, prospektów, broszur], prognozy ekonomiczne, eksper-
tyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospo-
darczą, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w kompu-
terowych bazach danych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie dany-
mi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi rejestracji, 
transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tek-
stowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy sieci interneto-
wej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
udostępnianie komputerowych baz danych, księgowość, roz-
powszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zestawienia 
statystyczne, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług pozwalają-
ce nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem 
usług oraz kupować te towary i usługi, za pośrednictwem 
Internetu, w zakresie: oprogramowania komputerowego, gier 
komputerowych, publikacji i programów komputerowych 
edukacyjnych w dziedzinie prowadzenia działalności gospo-
darczej, zarządzania finansami, oszczędzania, inwestowania, 
prowadzenie programów lojalnościowych lub partnerskich, 
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, usługi kon-
sultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, 36 usłu-
gi finansowe, analizy finansowe, zarządzanie finansami, infor-
macje finansowe, usługi bankowe, informacje bankowe, ope-
racje bankowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez 
Internet [home banking], oszczędności za pośrednictwem 
banków, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, biura infor-
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macji kredytowej, notowania giełdowe, pośrednictwo gieł-
dowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, emisja, ob-
sługa i usługi w zakresie kart debetowych, kart kredytowych 
i kart typu „prepaid”, transakcje finansowe, transakcje finan-
sowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, transfer elek-
troniczny kapitału, operacje walutowe, wymiana walut, usługi 
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprzedaży produktów 
finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapita-
łowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie finansów i inwestycji, usługi powiernicze, usługi fun-
duszy inwestycyjnych, tworzenie funduszy inwestycyjnych, 
administrowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, 
planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dys-
trybucja funduszy inwestycyjnych, usługi doradcze, konsul-
tacyjne i informacyjne w zakresie funduszy, usługi w zakresie 
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie 
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli 
inwestycyjnych, tworzenie i obsługa programów oszczęd-
nościowych, usługi maklerskie, usługi maklerskie związane 
z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towa-
rami giełdowymi i papierami wartościowymi, pośrednictwo 
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo 
i konsultacje finansowe w sprawach papierów wartościo-
wych, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdo-
wych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwesty-
cji giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi nabywania 
wierzytelności, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, 
tworzenie programów oszczędzania, 38 poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, transmisja informacji 
giełdowych i walutowych za pomocą mediów telekomuni-
kacyjnych, transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych 
dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi po-
przez terminale komputerowe, usługi udostępniania platfor-
my internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, 
udostępnianie i obsługa forów internetowych, udostępnia-
nie i obsługa internetowych chatroomów, usługi ogłoszeń 
elektronicznych [telekomunikacja], usługi portali komunika-
cyjnych i informacyjnych, usługi udostępniania portalu z in-
formacjami bankowymi, finansowymi, ubezpieczeniowymi, 
walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi, prawnymi, po-
datkowymi oraz w zakresie edukacji w dziedzinie zarządzania 
finansami, prowadzenia działalności gospodarczej, inwesto-
wania, oszczędzania, 41 organizowanie i obsługa konferencji, 
kongresów, sympozjów, szkoleń w zakresie edukacji w dzie-
dzinie finansów, działalności gospodarczej, oszczędzania, 
inwestowania, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne  
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne  
on-line nie do pobrania, nauczanie w zakresie zarządzania 
finansami, inwestowania, oszczędzania, prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, sprawdziany edukacyjne, 42 przecho-
wywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego 
[blockchain], certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha 
blokowego [blockchain], programowanie komputerów, pro-
jektowanie systemów komputerowych, hosting serwerów 
transakcyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami 
internetowymi, usługi wdrażania systemów komputerowych, 
projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów kom-
puterowych, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek 
internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego.

(210) 522449 (220) 2020 12 21
(731) LEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z

(531) 27.05.21, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.12, 26.11.22, 29.01.12
(510), (511) 9 karty magnetyczne zakodowane, karty z ukła-
dem scalonym lub mikroprocesorem, programy i opro-
gramowanie komputerowe, programy i oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i opro-
gramowanie do komputerowe do obsługi bankowości elek-
tronicznej, transakcji finansowych, oprogramowanie do gier 
komputerowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane, 
programy komputerowe [software ładowalny], magnetycz-
ne nośniki danych, optyczne nośniki danych, pamięci ze-
wnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowe-
go, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], aplikacje 
mobilne, 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy 
rynkowe, badania marketingowe, marketing, telemarketing, 
badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, 
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych 
[próbek, druków, prospektów, broszur], prognozy ekono-
miczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z dzia-
łalnością gospodarczą, wyszukiwanie dla osób trzecich in-
formacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzo-
wane zarządzanie danymi, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji 
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej 
przy pomocy sieci internetowej, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom, udostępnianie komputero-
wych baz danych, księgowość, rozpowszechnienie ogłoszeń 
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów spon-
sorowanych, rachunkowość, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, zestawienia statystyczne, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary 
i usługi, za pośrednictwem Internetu, w zakresie: oprogra-
mowania komputerowego, gier komputerowych, publikacji 
i programów komputerowych edukacyjnych w dziedzinie 
prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finan-
sami, oszczędzania, inwestowania, prowadzenie programów 
lojalnościowych lub partnerskich, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych, usługi konsultacji biznesowych do-
tyczące rynków walutowych, 36 usługi finansowe, analizy 
finansowe, zarządzanie finansami, informacje finansowe, 
usługi bankowe, informacje bankowe, operacje bankowe, 
banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet [home 
banking], oszczędności za pośrednictwem banków, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, biura informacji kredytowej, 
notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, inwestycje ka-
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pitałowe, lokaty kapitałowe, emisja, obsługa i usługi w zakre-
sie kart debetowych, kart kredytowych i kart typu „prepaid”, 
transakcje finansowe, transakcje finansowe za pośrednic-
twem łańcucha blokowego, transfer elektroniczny kapitału, 
operacje walutowe, wymiana walut, usługi ubezpieczenio-
we, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, 
usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi 
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie finansów 
i inwestycji, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyj-
nych, tworzenie funduszy inwestycyjnych, administrowa-
nie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, planowanie, 
monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja 
funduszy inwestycyjnych, usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie funduszy, usługi w zakresie usta-
nawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie 
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli 
inwestycyjnych, tworzenie i obsługa programów oszczęd-
nościowych, usługi maklerskie, usługi maklerskie związane 
z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towa-
rami giełdowymi i papierami wartościowymi, pośrednictwo 
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo 
i konsultacje finansowe w sprawach papierów wartościo-
wych, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdo-
wych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwesty-
cji giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi nabywania 
wierzytelności, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, 
tworzenie programów oszczędzania, 38 poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, transmisja informacji 
giełdowych i walutowych za pomocą mediów telekomuni-
kacyjnych, transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych 
dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi po-
przez terminale komputerowe, usługi udostępniania platfor-
my internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, 
udostępnianie i obsługa forów internetowych, udostępnia-
nie i obsługa internetowych chatroomów, usługi ogłoszeń 
elektronicznych [telekomunikacja], usługi portali komuni-
kacyjnych i informacyjnych, usługi udostępniania portalu 
z informacjami bankowymi, finansowymi, ubezpieczenio-
wymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi, prawnymi, 
podatkowymi oraz w zakresie edukacji w dziedzinie zarzą-
dzania finansami, prowadzenia działalności gospodarczej, in-
westowania, oszczędzania, 41 organizowanie i obsługa kon-
ferencji, kongresów, sympozjów, szkoleń w zakresie edukacji 
w dziedzinie finansów, działalności gospodarczej, oszczędza-
nia, inwestowania, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne 
on-line nie do pobrania, nauczanie w zakresie zarządzania 
finansami, inwestowania, oszczędzania, prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, sprawdziany edukacyjne, 42 przecho-
wywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego 
[blockchain], certyfikacja danych za pośrednictwem łańcu-
cha blokowego [blockchain], programowanie komputerów, 
projektowanie systemów komputerowych, hosting serwe-
rów transakcyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie 
stronami internetowymi, usługi wdrażania systemów kom-
puterowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja 
systemów komputerowych, dostarczanie [opracowywanie] 
wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania 
komputerowego.

(210) 522450 (220) 2020 12 21
(731) AYCOM NIEWÓJT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRISS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty do dezynfekcji rąk.

(210) 522492 (220) 2020 12 22
(731) PEPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PePe Armatura i Stal Kwasoodporna www.

pepesolec.pl

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 
29.01.04

(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe 
pokrywy włazów, drobne wyroby metalowe, drobne wyro-
by metalowe, w tym śruby, wkręty, blachowkręty, podkładki, 
nakrętki, karabińczyki, szekle, nity, kausze, łańcuchy, zawlecz-
ki, metalowe rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie 
do nich, w tym zawory, korytka metalowe, kształtki, złącza, 
zaślepki, opaski ślimakowe, końcówki złączy, kolanka, trójni-
ki, redukcje, kołnierze, stopki wahliwe, stopy do zbiorników, 
metalowe obejmy do zamocowania rur, osadniki, dennice, 
7 silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia ste-
rujące do obsługi maszyn i silników, zawory, pompy, pom-
py odśrodkowe, pompy krzywkowe, pompy dwuśrubowe, 
maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania 
żywności i napojów, w tym filtry, maszyny rozpylające, w tym 
głowice natryskowe, głowice rozpryskujące, głowice myjące, 
mieszadła, w tym mieszadła śmigłowe, mieszadła hydrody-
namiczne, mieszadła do roztwarzania proszków, turbiny hy-
drauliczne, turbiny myjące, 9 kontrolery, regulatory, czujniki, 
detektory i instrumenty monitorujące, urządzenia zabez-
pieczające, ochronne i sygnalizacyjne, wzierniki optyczne, 
11 urządzenia do zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sa-
nitarne, armatura spożywcza i przemysłowa, zawory bez-
pieczeństwa, wymienniki ciepła, 17 uszczelki niemetalowe, 
uszczelki gumowe, 39 usługi transportowe, usług magazy-
nowania, 40 usługi cięcia metalu, usługi szlifowania metalu.

(210) 522506 (220) 2020 12 23
(731) BIOFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI PRODUCENT BIOFEED
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla 
zwierząt, odświeżacze zapachów dla zwierząt, preparaty 
do kąpieli dla zwierząt, preparaty i produkty do pielęgna-
cji futra, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, szampony 
dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], środki 
do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt 
domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], odświe-
żacze oddechu dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwie-
rząt, 5 suplementy diety dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, 
preparaty do mycia zwierząt, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, suplementy witami-
nowe dla zwierząt, suplementy witaminowe i mineralne dla 
zwierząt domowych, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, 
środki odstraszające owady dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla 
zwierząt, karma dla zwierząt domowych, pasze zbożowe dla 
zwierząt, napoje dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, 
preparaty spożywcze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla 
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, artykuły spożyw-
cze dla zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze wzmac-
niające dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze 
dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla 
zwierząt, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, 
ziarna [nasiona], surowe i nieprzetworzone produkty rolne, 
żywe zwierzęta.

(210) 522512 (220) 2020 12 23
(731) STELMACH JAROSŁAW SAFETY PROJECT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SP SAFETY PROJECT

(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, usługi edukacyjne i instruktażowe, 45 usługi w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 522513 (220) 2020 12 23
(731) STELMACH JAROSŁAW SAFETY PROJECT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAFE PLACE CONGRESS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.24, 26.11.25
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, 
organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, prowadzenie seminariów i kon-
gresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongre-

sów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kultu-
ralnych i edukacyjnych, udostępnianie informacji na temat 
kongresów, organizowanie seminariów i kongresów o tema-
tyce medycznej.

(210) 522542 (220) 2020 12 22
(731) HENTOSZ EUGENIUSZ PROAGRO, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaVa ZŁOTO OGRODNIKÓW

(531) 29.01.12, 05.07.01, 05.07.27, 05.03.13, 05.03.15, 05.03.20, 
27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 1 nawozy organiczne.

(210) 522564 (220) 2020 12 24
(731) ALEKSANDROWICZ APOLONIA ARCY-MIEJSCE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCY miejsce

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.24, 26.11.25, 22.05.25, 26.01.16
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitało-
wych, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, analizy w zakresie inwestycji, analizy 
finansowo - ekonomiczne, biura pośrednictwa handlu nie-
ruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania w nie-
ruchomości, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo 
finansowe, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakre-
sie inwestycji mieszkaniowych, nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, wycena nieruchomości, ocena zdol-
ności kredytowej firm i osób prywatnych, ocena zdolności 
kredytowej przedsiębiorstw, pomoc w zakupie nierucho-
mości, handel nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości, 
zakup nieruchomości na własny rachunek w celu dalszej 
odsprzedaży, zakup nieruchomości w celu wynajmu, wyna-
jem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, administro-
wanie nieruchomościami, usługi nabywania nieruchomości, 
inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nie-
ruchomości], zarządzanie portfelem nieruchomości, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, ocena nieruchomości 
[wycena], usługi wyceny nieruchomości, agencje mieszka-
niowe (nieruchomości), doradztwo związane z kredytami hi-
potecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, wybór i nabywanie nierucho-
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mości [w imieniu osób trzecich], usługi agencji nieruchomo-
ści przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji 
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi 
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości.

(210) 522565 (220) 2020 12 24
(731) LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIONS INTERNATIONAL

(531) 27.05.01, 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, do-
radztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, planowanie inwestycji 
w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości w zakresie 
wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związa-
ne z kupnem i sprzedażą budynków, udzielanie informacji 
dotyczących wyceny nieruchomości, usługi doradcze do-
tyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczą-
ce nieruchomości.

(210) 522571 (220) 2020 12 26
(731) CZARNECKA-WIĄCEK AGNIESZKA BRZASK, Żółwin
(540) (znak słowny)
(540) Green Colony
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, środki toaletowe, preparaty toaletowe.

(210) 522577 (220) 2020 12 27
(731) PŁUZIŃSKI GRZEGORZ ECOTHESIS, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) chemIQ
(510), (511) 9 oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

(210) 522605 (220) 2020 12 23
(731) SAKTURA MARIA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PSIE SUCHARKI
(510), (511) 16 afisze, albumy na autografy, albumy dla nie-
mowląt, albumy fotograficzne, albumy do zdjęć, albumy 
do wklejania, albumy na naklejki, albumy upamiętniające 
wydarzenia, aplikacje z papieru, arkusze papieru, arkusze 
do pakowania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], ar-
tykuły papiernicze do pisania, artykuły do korektorowania 
i ścierania, artykuły do pisania i stemplowania, banery wy-
stawowe z papieru, bloczki do notowania, bloczki do pisa-
nia, bloczki karteczek samoprzylepnych, bloki listowe, bloki 
papierowe, chusteczki higieniczne, czasopisma branżowe, 
dekoracje na stół z papieru, dekoracyjne ozdoby do ołów-

ków, dekoracyjny papier do pakowania, długopisy kolorowe, 
druki, druki w formie obrazów, druki litograficzne, drukowa-
ne materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyj-
ne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały 
szkoleniowe, drukowane zaproszenia, dyplomy drukowane, 
emblematy papierowe, etykiety papierowe, figurki z papieru, 
fiszki, flamastry, folie do okładania książek, fotografie, gumki 
do ścierania, gumki - nakładki na ołówek, historyjki obrazko-
we, historyjki obrazkowe drukowane w gazetach, kalendarze, 
kalendarze adwentowe, kalendarze biurkowe, kalendarze 
książkowe, kalkomanie, kartki do korespondencji, kartki oko-
licznościowe, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty 
do kolekcjonowania, karty obrazkowe, kołonotatniki, komik-
sy, koperty, kreda, kredki, książeczki do kolorowania, ksią-
żeczki z opowiadaniami dla dzieci, książki dla dzieci, książki 
edukacyjne, książki upominkowe, książki z grafiką, książki 
z obrazkami, książki z rozkładanymi obrazkami, książki z za-
daniami dla dzieci, linijki, litograficzne dzieła sztuki, markery, 
pisaki, materiały do pisania, materiały do rysowania, naklej-
ki, naklejki na samochody, notatniki, notesy, obrazy, obrazy 
artystyczne, odbitki, okładki książek, okładki notatników, 
ołówki, ołówki do rysowania, ołówki dla artystów, opako-
wania na prezenty, oprawione plakaty, oprawy do obrazów, 
ozdoby do ołówków, pamiętniki i dzienniki, papierowe ety-
kietki na prezenty, papierowe podstawki, papierowe ozdo-
by do ciast, papierowe torby na prezenty, pastele, periodyki, 
pieczątki pamiątkowe, pióra i długopisy, piórniki, plakaty, 
plakietki, podkładki na biurko, podręczniki, pojemniki karto-
nowe, pojemniki na biurko, pojemniki na długopisy, portrety, 
powieści, powieści graficzne, prace kaligraficzne, przewodni-
ki, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje 
promocyjne, pudełka papierowe, reklamy drukowane, repro-
dukcje graficzne, reprodukcji fotograficzne, ryciny, rysunki, 
rysunki satyryczne, serwetki jednorazowe, szkice, szkolne 
zeszyty, szyldy, tabliczki adresowe, tatuaże usuwalne, teczki 
papierowe, terminarze, torby papierowe do pakowania, tor-
by papierowe na zakupy, transparenty z papieru, ulotki, ulotki 
drukowane, ulotki reklamowe, zakładki do książek, zakładki 
indeksujące, zaproszenia, zeszyty, znaczki okolicznościowe, 
21 bidony rowerowe, butelki do picia, ceramiczne skarbonki, 
ceramiczne statuetki, cukiernice, czajniczki do herbaty, do-
niczki, dozowniki mydła, dzbanki, dzbanki kuchenne, figurki 
ceramiczne, figurki szklane, figurki z porcelany, filiżanki i kub-
ki, foremki do babeczek, foremki do ciastek, formy cukier-
nicze, gąbki do ciała, karafki, karmniki dla ptaków, kieliszki, 
kubki, kubki do napojów, kubki ceramiczne, kubki porcela-
nowe, kubki plastikowe, kubki papierowe, kubki termiczne, 
kufie, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, młynki 
do soli, młynki do pieprzu, mydelniczki, naczynia, ozdoby ce-
ramiczne, ozdoby porcelanowe, ozdoby szklane, papierowe 
foremki do pieczenia, pieprzniczki, podstawki pod świeczki, 
pojemniki na odchody zwierząt [kuwety], porcelana, pudeł-
ka na żywność, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe, 
pudełka na herbatę, pudełka na kawę, pudełka na ciastka, 
rękawice do piekarnika, rzeźby ceramiczne, rzeźby kryszta-
łowe, rzeźby porcelanowe, rzeźby szklane, serwisy do kawy 
i herbaty, skarbonki, słoiki, statuetki z porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty lub szkła, solniczki, ścierki, świeczniki, szczo-
teczki do zębów, szczotki do czyszczenia obuwia, szczotki 
do sprzątania, szczotki do czyszczenia zwierząt, szczotki 
do czesania zwierząt, szkło ozdobne, szmatki do czyszcze-
nia, szmatki do przecierania okularów, tace do ciast, talerze, 
termosy, terraria, wałki do ciasta, wazony, zastawa stołowa, 
25 apaszki, buty sznurowane, buty robocze, buty płócienne, 
buty wsuwane, buty skórzane, buty za kostkę, buty sporto-
we, buty damskie, buty męskie, buty dziecięce, czapki [nakry-
cia głowy], czapki sportowe, bezrękawniki, dzianina [odzież], 
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koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, podkoszulki 
sportowe, podkoszulki na ramiączkach, stroje plażowe, bluzy 
sportowe, swetry, szaliki, rękawiczki, spodnie, spodnie jean-
sowe, spodnie sportowe, spodnie dresowe, krótkie spodnie, 
bluzki, skarpetki, 41 doradztwo w zakresie planowania przy-
jęć, doradztwo w zakresie planowania imprez socjalnych, do-
radztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w za-
kresie szkoleń i szkolenia biznesowego, doradztwo zawodo-
we, dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie in-
formacji dotyczących książek, edukacja, edukacja dorosłych, 
edukacja dzieci, edukacja przedszkolna, edukacja językowa, 
gry internetowe, fotografia, malowanie twarzy, kursy rysun-
ku, tresura zwierząt, trening posłuszeństwa dla zwierząt, wy-
stawianie zwierząt, publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących zwierząt domowych, nauczanie w opiece nad 
zwierzętami domowymi.

(210) 522615 (220) 2020 12 28
(731) PLUSZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) youtel
(510), (511) 9 części i akcesoria do urządzeń komunika-
cyjnych, części i akcesoria do urządzeń mobilnych, części 
i akcesoria do telefonów, części i akcesoria do tabletów, fu-
terały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, 
ładowarki samochodowe, przenośne urządzenie do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochrania-
cze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia 
polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia 
polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimero-
wa do ochrony ekranów tabletów.

(210) 522627 (220) 2020 12 24
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drosed KACZKA Pekin z polskich ferm

(531) 03.07.06, 03.07.24, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowa-
ne, mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, 
konserwy mięsne, jaja, 31 zwierzęta żywe, 35 zgrupowanie 

na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożyw-
czego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryj-
nych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowych 
z mięsa, wędlin, konserw mięsnych, jaj, 40 ubój zwierząt,  
44 hodowla zwierząt.

(210) 522634 (220) 2020 12 28
(731) JASIŃSKI RADOSŁAW WYZNACZCEL.PL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wyznacz Cel

(531) 24.15.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi serwisów społecznościowych on-line.

(210) 522635 (220) 2020 12 28
(731) GLOBAL CAPITAL HOLDING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU

(531) 27.05.01, 25.12.25, 18.01.02, 29.01.14
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: zgrupowa-
nie towarów na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach, 
punktach skupu i w sieci internetowej, obejmujące: metale 
nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, stopy metali 
nieszlachetnych, stal surowa lub półprzetworzona, metale 
kolorowe surowe lub półprzetworzone oraz ich stopy, wyro-
by hutnicze, obrót złomem oraz odpadami niemetalowymi, 
doradztwo dla firm w zakresie organizowania gospodarki 
odpadami poprodukcyjnymi, zarządzanie gospodarką zło-
mem i odpadami, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, systematyzacja danych w bazach komputero-
wych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach 
komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi 
dotyczącymi gospodarki odpadami, usługi agencyjne w za-
kresie skupu i sprzedaży surowców wtórnych, pokazów to-
warów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, te-
lewizyjnej, radiowej i prasowej, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, wyceny handlowe, 39 prowadzenie usług 
w zakresie: składowania, magazynowania, pakowania, trans-
portu, załadunku, wyładunku i przeładunku odpadów, infor-
macji o transporcie i składowaniu towarów, rezerwacji trans-
portu, pośrednictwa w transporcie i składowaniu towarów, 
wypożyczania kontenerów magazynowych, wynajmowania 
magazynów, dostarczania towarów, przewozu towarów, 
maklerstwa transportowego, przeprowadzek, przewozu sa-
mochodami ciężarowymi, usług rozładunku, wypożyczanie 
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samochodów, 40 prowadzenie usług w zakresie: niszczenia 
odpadów i odpadków, recyklingu odpadów i odpadków, 
sortowania odpadów i odpadków i surowców wtórnych 
i ich przetwarzania, unieszkodliwiania odpadów.

(210) 522641 (220) 2020 12 24
(731) JOHN JAKUB, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING CROSS MARCELIN

(531) 24.09.03, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 
29.01.15

(510), (511) 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów 
handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biu-
rowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych 
w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowa-
nie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w cen-
trach handlowo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane 
z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nierucho-
mościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi 
ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu 
nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nierucho-
mości, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie 
inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów wartościo-
wych, w tym w związku z programami lojalnościowymi, emi-
sja bonów wartościowych w związku z programami moty-
wacyjnymi.

(210) 522645 (220) 2020 12 24
(731) PS-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TU&TAM OSADA

(531) 06.07.05, 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, bu-
dynki niemetalowe przenośne, 37 budownictwo.

(210) 522649 (220) 2020 12 28
(731) KSIĘŻYK JADWIGA NJ, Słubice
(540) (znak słowny)
(540) Rudepol
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środ-
ków czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
żrących środków czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie kosmetyków, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie artykułów do prania, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie butelek dla dzieci, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie smoczków dla dzieci, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie odżywek dla dzieci, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji dzieci, usłu-

gi sprzedaży detalicznej w zakresie pieluch dla dzieci, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie herbaty, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie kawy, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie napojów mlecznych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów do kawy, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie artykułów gospodarstwa domowego, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie tekstyliów domowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nożyc do trawy, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie parasoli, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie ręczników kuchennych, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie materiałów biurowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie baterii, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie żarówek, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie rękawic sportowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie napojów, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie herbaty lodowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie napojów musujących, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie napojów energetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie soków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
syropów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wody, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie wody ze smakiem, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie bułek, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie bagietek, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie ciastek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
tortów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lodów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie deserów, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie mięsa, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów ziemniaczanych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie warzyw, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie masła, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
jogurtów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sałatek, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czekolady, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie wyrobów cukierniczych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów dla zwie-
rząt, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie mebli, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie mebli ogrodowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie środków czyszczących, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie żrących środków czyszczących, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji cia-
ła, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do prania, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie butelek dla dzieci, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie smoczków dla dzieci, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie odżywek dla dzieci, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji 
dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pieluch dla 
dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie herbaty, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie kawy, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie napojów mlecznych, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie artykułów do kawy, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie artykułów gospodarstwa domowego, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie tekstyliów domowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie nożyc do trawy, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie parasoli, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie ręczników kuchennych, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie materiałów biurowych, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie baterii, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie żarówek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rękawic 
sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie napojów, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie herbaty lodowej, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie napojów musujących, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie napojów energetycznych, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie soków, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie syropów, usługi sprzedaży hurtowej 
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w zakresie wody, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wody 
ze smakiem, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bułek, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bagietek, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie ciastek, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie tortów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lo-
dów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie deserów, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie mięsa, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie produktów ziemniaczanych, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie warzyw, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie masła, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie jo-
gurtów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sałatek, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie czekolady, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie wyrobów cukierniczych, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie akcesoriów dla zwierząt, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie mebli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
mebli ogrodowych.

(210) 522656 (220) 2020 12 28
(731) O2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) skleplove
(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-
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 związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czysz-
czenia, 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 deta-
licznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystyczny-
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mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami na-
ukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazda-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem spor-
towym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracja-
mi świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku 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 higienicznymi 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie 
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, organizowa-
nie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, 
usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wy-
stawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za po-
średnictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie in-
formacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży 
i zakupu towarów.

(210) 522657 (220) 2020 12 29
(731) JAKŚ AGNIESZKA, JAKŚ DAWID KLIK PROJEKT  

SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BANKOBRANIE
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe i mar-
ketingowe on-line, tworzenie reklamowych i sponsorowa-
nych tekstów, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
wynajem przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udo-
stępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pomocą mediów społecznościowych, indeksowanie 

stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publi-
kacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, prezen-
tacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, reklamo-
wanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom 
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
reklama towarów i usług sprzedawców on-line za pośred-
nictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, optyma-
lizacja stron internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek 
internetowych, usługi zarządzania społecznością on-line, 
administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyj-
nymi, organizacja konkursów w celach reklamowych, usługi 
współpracy z blogerami, marketing afiliacyjny, analiza reakcji 
na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości społecz-
nej w dziedzinie reklamy, badania opinii publicznej, rynkowe 
badania opinii publicznej, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w za-
kresie promocji sprzedaży, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, re-
klama typu „płać za kliknięcie”, usługi marketingowe za po-
średnictwem wyszukiwarek internetowych, publikowanie 
materiałów reklamowych on-line, rozpowszechnianie re-
klam poprzez Internet, reklama on-line poprzez komputero-
we sieci komunikacyjne, wynajem powierzchni reklamowej 
na stronach internetowych, wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, elektroniczne przetwarzanie danych, dostarczanie 
powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputero-
wej, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych 
i promocyjnych, promocja sprzedaży, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, publikacja reklam, publikacja treści reklamo-
wych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyj-
ne w zakresie sprzedaży, udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach 
internetowych, gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, usługi pośrednictwa 
związane z reklamowaniem, agencje reklamowe, 36 usługi 
doradztwa i udzielania informacji finansowych, informacje 
finansowe, informacje finansowe dostarczane za pomocą 
środków elektronicznych, informacje finansowe dostarczane 
za pośrednictwem komputerowych baz danych, doradztwo 
finansowe, udzielanie informacji finansowych, udostępnia-
nie informacji finansowych on-line, usługi informacji i do-
radztwa finansowego, dostarczanie informacji związanych 
z kontami finansowymi, udostępnianie informacji finanso-
wych za pośrednictwem strony internetowej, pośrednictwo 
w usługach finansowych, doradztwo w zakresie kart kredy-
towych, usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, 
skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, dostar-
czanie informacji finansowych za pomocą komputerowej 
bazy danych, 41 kursy szkoleniowe, zapewnianie szkoleń 
on-line, prowadzenie warsztatów [szkolenia], redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, pu-
blikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty re-
klamowe, w formie elektronicznej, organizacja webinariów, 
tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opraco-
wywanie] treści edukacyjnych do podcastów, usługi pisania 
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blogów, organizacja szkoleń, organizowanie konkursów, or-
ganizowanie loterii, przekazywanie know-how [szkolenia], 
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub internetu, prezentacja filmów, udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, publikowanie recenzji, pu-
blikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicz-
nej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie multi-
medialne książek, publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji  
on-line, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], wy-
dawanie audiobooków, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie do pobrania], publikowanie książek, publiko-
wanie drogą elektroniczną.

(210) 522659 (220) 2020 12 29
(731) KUBIŚ MAGDALENA AKADEMIA TORTU, Nowy Jork, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA TORTU

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24, 
27.03.15, 20.07.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 
26.11.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 
26.04.22

(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, 
edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za po-
mocą Internetu czy ekstranetów, elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, pu-
blikowanie materiałów multimedialnych on-line, publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, zapewnianie szkoleń on-line, 
zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, usługi nauki 
na odległość świadczone on-line, udzielanie informacji edu-
kacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za po-
średnictwem Internetu, organizacja webinariów.

(210) 522662 (220) 2020 12 28
(731) MIIMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.24, 24.15.01, 26.11.01, 
26.11.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi 
carsharingu, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, 
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, transport 
żywności, dostawa żywności, dostarczanie dokumentów.

(210) 522663 (220) 2020 12 28
(731) MIIMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 24.15.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi 
carsharingu, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, 
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, transport 
żywności, dostawa żywności, dostarczanie dokumentów.

(210) 522664 (220) 2020 12 28
(731) MIIMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.10, 26.04.18

(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi 
carsharingu, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, 
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, transport 
żywności, dostawa żywności, dostarczanie dokumentów.

(210) 522665 (220) 2020 12 28
(731) MIIMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Miimove
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi 
carsharingu, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, 
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, transport 
żywności, dostawa żywności, dostarczanie dokumentów.

(210) 522666 (220) 2020 12 28
(731) MIIMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mi
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.23, 27.01.02, 27.01.06, 26.01.01, 
26.01.06, 26.04.02, 26.04.05, 26.07.05

(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi 
carsharingu, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, 
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, transport 
żywności, dostawa żywności, dostarczanie dokumentów.

(210) 522667 (220) 2020 12 28
(731) MIIMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.04, 29.01.11, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 24.15.01, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11

(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi 
carsharingu, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, 
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, transport 
żywności, dostawa żywności, dostarczanie dokumentów.

(210) 522668 (220) 2020 12 28
(731) MIIMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.01.06
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi 
carsharingu, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, 
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, transport 
żywności, dostawa żywności, dostarczanie dokumentów.

(210) 522692 (220) 2020 12 29
(731) MROWIEC KONRAD TRUST DEAL, Szczucin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) manima

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.03.03, 
03.02.01, 03.02.24, 03.02.26

(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 522694 (220) 2020 12 29
(731) MOLO SURF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOLO SURF
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 41 usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, 
43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowe-

go, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, usługi informa-
cji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów.

(210) 522696 (220) 2020 12 29
(731) GREDKA WOJCIECH AMRATECH, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMRATECH

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, usługi pro-
jektowania, analizy wykonalności projektu, badania do-
tyczące projektowania, doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, doradztwo w zakresie projektów techno-
logicznych, oceny techniczne związane z projektowaniem, 
opracowywanie produktów dla osób trzecich, prace badaw-
czo-rozwojowe nad produktami, projektowanie i opracowy-
wanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie 
nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie 
i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie 
i testowanie nowych produktów, projektowanie naukowe 
i technologiczne, projektowanie płytek obwodów elektrycz-
nych, projektowanie produktów konsumenckich, projekto-
wanie produktów przemysłowych, projektowanie sprzętu 
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie sys-
temów elektronicznych, projektowanie systemów elektrycz-
nych, projektowanie systemów komunikacyjnych, projekto-
wanie systemów komputerowych, projektowanie systemów 
oświetleniowych, projektowanie systemów pomiarowych, 
projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, 
udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produk-
tów, usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu kom-
puterowego, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne 
wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projek-
towania konstrukcji, usługi naukowe i projektowanie w tym 
zakresie, usługi projektowania na zamówienie, usługi pro-
jektowania pojazdów, usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, usługi projektowania zwią-
zane z układami scalonymi, usługi projektowe w dziedzinie 
sprzętu i programów komputerowych, usługi w zakresie 
projektowania mikroukładów, usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputero-
wego, doradztwo związane z oprogramowaniem do syste-
mów komunikacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja 
w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, aktu-
alizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudowanych, 
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, diagnozowanie błędów 
w oprogramowaniu komputerowym, inżynieria oprogramo-
wania, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opra-
cowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów 
cyfrowych, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, 
opracowywanie oprogramowania sterowników, pisanie pro-
gramów komputerowych, projektowanie i opracowywanie 
systemów oprogramowania sprzętowego, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, projekto-
wanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, testo-
wanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
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i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, 
utrzymanie oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, opracowy-
wanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, usługi 
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem i opra-
cowywaniem komputerowych urządzeń peryferyjnych, roz-
wój sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie techno-
logii informacyjnej, usługi naukowe i technologiczne, usługi 
inżynieryjne, badania inżynieryjne, badania w dziedzinie 
inżynierii elektrycznej, doradztwo techniczne, doradztwo 
techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne do-
tyczące testowania, projektowanie techniczne, prowadzenie 
badań inżynierskich, testy inżynieryjne, usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania systemów elektronicznych, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi inżynieryjne w za-
kresie diagnostyki układów scalonych, usługi w zakresie inży-
nierii elektrycznej, usługi zarządzania projektami inżynieryj-
nymi, badania naukowe, badania techniczne, opracowywa-
nie badań technicznych, prace badawcze w zakresie opraco-
wywania nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe 
dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami, prace inżynieryjne, programowanie elektronicz-
nych systemów kontroli, projektowanie i opracowywanie 
produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie 
produktów konsumenckich, przygotowywanie rysunków 
technicznych, usługi badawczo-rozwojowe, usługi opraco-
wywania projektów technicznych, testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, analiza i ocena dotycząca 
projektowania produktów, opracowywanie metod pomiaro-
wych i testujących, testowanie, analiza i ocena towarów osób 
trzecich do celów certyfikacji, testowanie bezpieczeństwa 
produktów, testowanie programów komputerowych, testo-
wanie urządzeń, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynie-
rii elektrycznej do celów certyfikacji, testowanie urządzeń 
w dziedzinie inżynierii elektrycznej, usługi pomiarów tech-
nicznych, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, 
usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej.

(210) 522697 (220) 2020 12 29
(731) The Fertility Partnership Ltd, Oksford, GB
(540) (znak słowny)
(540) TFP
(510), (511) 44 usługi medyczne i opieki zdrowotnej z wy-
łączeniem stomatologii, usługi farmaceutyczne, medyczne 
usługi przesiewowe, usługi w zakresie wykonywania testów 
medycznych, badania genetyczne do celów medycznych, 
usługi leczenia płodności, usługi medyczne w dziedzinie 
zapłodnienia in vitro, usługi sztucznego zapłodnienia, usłu-
gi banków nasienia, usługi oddawania nasienia ludzkiego, 
analiza medyczna i powiązane porady medyczne związa-
ne z ciążą, płodnością mężczyzn i kobiet, zapłodnieniem  
in vitro, bankami nasienia, unasienianiem dawców, embrio-
logią, oddawaniem komórek jajowych i współdzieleniem 
komórek jajowych, doradztwo w zakresie diety i odżywiania 
się, konsultacje z dziedziny żywienia, usługi w zakresie te-
stów ciążowych, profesjonalne doradztwo w zakresie ochro-
ny zdrowia z wyłączeniem stomatologii, usługi położnicze 
[akuszeria], udostępnianie informacji na temat karmienia 
piersią, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, 
planowanie rodziny, porady medyczne i konsultacje w zakre-
sie ciąży, udostępnianie informacji medycznych związanych 
z ciążą, płodnością mężczyzn i kobiet, zapłodnieniem in vi-
tro, bankami nasienia i unasienianiem dawców, embriologią, 
oddawaniem komórek jajowych i współdzieleniem komórek 
jajowych, konsultacje i leczenie ginekologiczne.

(210) 522698 (220) 2020 12 29
(731) GREDKA WOJCIECH AMRATECH, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AMRATECH
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, usługi 
projektowania, analizy wykonalności projektu, badania 
dotyczące projektowania, doradztwo techniczne zwią-
zane z projektowaniem, doradztwo w zakresie projektów 
technologicznych, oceny techniczne związane z projek-
towaniem, opracowywanie produktów dla osób trzecich, 
prace badawczo-rozwojowe nad produktami, projektowa-
nie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie 
i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trze-
cich, projektowanie i opracowywanie metod do testów 
i analiz, projektowanie i testowanie nowych produktów, 
projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie 
płytek obwodów elektrycznych, projektowanie produktów 
konsumenckich, projektowanie produktów przemysło-
wych, projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów 
cyfrowych, projektowanie systemów elektronicznych, pro-
jektowanie systemów elektrycznych, projektowanie syste-
mów komunikacyjnych, projektowanie systemów kompu-
terowych, projektowanie systemów oświetleniowych, pro-
jektowanie systemów pomiarowych, projektowanie urzą-
dzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, udzielanie informacji 
w dziedzinie projektowania produktów, usługi doradcze 
w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi 
inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane kompu-
terowo, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania ma-
szyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstruk-
cji, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, usługi 
projektowania na zamówienie, usługi projektowania pojaz-
dów, usługi projektowania technicznego wspomaganego 
komputerowo, usługi projektowania związane z układami 
scalonymi, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i progra-
mów komputerowych, usługi w zakresie projektowania mi-
kroukładów, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo 
związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyj-
nych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie tech-
nologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdraża-
nie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania do urządzeń wbudowanych, badania, 
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, diagnozowanie błędów w opro-
gramowaniu komputerowym, inżynieria oprogramowania, 
opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowy-
wanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cy-
frowych, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, 
opracowywanie oprogramowania sterowników, pisanie 
programów komputerowych, projektowanie i opracowy-
wanie systemów oprogramowania sprzętowego, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, 
projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowa-
nych, testowanie oprogramowania komputerowego, usługi 
doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania kompu-
terowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, 
opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfro-
wych, usługi doradcze i informacyjne związane z projek-
towaniem i opracowywaniem komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, rozwój sprzętu komputerowego, badania 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi naukowe 
i technologiczne, usługi inżynieryjne, badania inżynieryjne, 
badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, doradztwo 
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techniczne, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, 
doradztwo techniczne dotyczące testowania, projekto-
wanie techniczne, prowadzenie badań inżynierskich, testy 
inżynieryjne, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
systemów elektronicznych, usługi inżynieryjne w dziedzi-
nie robotyki, usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki 
układów scalonych, usługi w zakresie inżynierii elektrycz-
nej, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, bada-
nia naukowe, badania techniczne, opracowywanie badań 
technicznych, prace badawcze w zakresie opracowywania 
nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe dla osób 
trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami, prace inżynieryjne, programowanie elektronicznych 
systemów kontroli, projektowanie i opracowywanie pro-
duktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie 
produktów konsumenckich, przygotowywanie rysunków 
technicznych, usługi badawczo-rozwojowe, usługi opra-
cowywania projektów technicznych, testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości, analiza i ocena 
dotycząca projektowania produktów, opracowywanie me-
tod pomiarowych i testujących, testowanie, analiza i ocena 
towarów osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie 
bezpieczeństwa produktów, testowanie programów kom-
puterowych, testowanie urządzeń, testowanie urządzeń 
w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji, 
testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, 
usługi pomiarów technicznych, usługi w zakresie pomia-
rów i testów technicznych, usługi badania kompatybilności 
elektromagnetycznej.

(210) 522699 (220) 2020 12 29
(731) NUDYESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowny)
(540) NUDYESS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 ozdoby 
do włosów [nie z metali szlachetnych], spinki do włosów, 
kokardy do włosów, gumki do włosów, frotki do włosów, 
dekoracyjne akcesoria do włosów, kwiaty sztuczne, sztucz-
ne kwiaty z tkanin, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, 
kółek lub łańcuszków].

(210) 522709 (220) 2020 12 29
(731) VOLL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) VOLL INVESTMENTS
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencja 
wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje nierucho-
mości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, dzierżawa lub wynajem 
budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], ocena 
i wycena nieruchomości, organizowanie finansowania zaku-
pu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo 
w umowach kredytowych, pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, powiernictwo nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informa-
cji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informa-
cji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem  

Internetu, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprze-
daży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agen-
cji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi 
w zakresie zakwaterowań, usługi wynajmu mieszkań, usłu-
gi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarzą-
dzania własnością wakacyjną [timeshare], wynajem biur 
do coworkingu, wynajem nieruchomości, usługi związane 
z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, zarządzanie 
powiernicze nieruchomościami, usługi w zakresie wyszuki-
wania nieruchomości mieszkaniowych, finansowanie projek-
tów deweloperskich, usługi nabywania gruntu, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, planowanie inwestycji w nie-
ruchomości, usługi zbierania funduszy za pośrednictwem 
strony crowfunding, finansowanie inwestycji budowlanych, 
pozyskiwanie kapitału, pobieranie czynszu, 37 budowanie 
nieruchomości, budownictwo, budownictwo mieszkanio-
we, informacja budowlana, usługi budowlane i konstrukcyj-
ne, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, 
konserwacja i naprawa budynków, budowanie domów.

(210) 522710 (220) 2020 12 29
(731) VOLL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLL

(531) 26.01.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencja 
wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje nierucho-
mości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, dzierżawa lub wynajem 
budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], ocena 
i wycena nieruchomości, organizowanie finansowania zaku-
pu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo 
w umowach kredytowych, pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, powiernictwo nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informa-
cji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informa-
cji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem  
internetu, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprze-
daży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agen-
cji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi 
w zakresie zakwaterowań, usługi wynajmu mieszkań, usłu-
gi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarzą-
dzania własnością wakacyjną [timeshare], wynajem biur 
do coworkingu, wynajem nieruchomości, usługi związane 
z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, zarządzanie 
powiernicze nieruchomościami, usługi w zakresie wyszuki-
wania nieruchomości mieszkaniowych, finansowanie projek-
tów deweloperskich, usługi nabywania gruntu, zarządzanie 



64 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT6/2021

portfelem nieruchomości, planowanie inwestycji w nie-
ruchomości, usługi zbierania funduszy za pośrednictwem 
strony crowfunding, finansowanie inwestycji budowlanych, 
pozyskiwanie kapitału, pobieranie czynszu, 37 budowanie 
nieruchomości, budownictwo, budownictwo mieszkanio-
we, informacja budowlana, usługi budowlane i konstrukcyj-
ne, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, 
konserwacja i naprawa budynków, budowanie domów.

(210) 522713 (220) 2020 12 29
(731) AKSAK SEBASTIAN APARTAMEMNTY WONDER 

HOME, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY Wonder Home

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem domów, wynajem mieszkań, wy-
najem nieruchomości, wynajem domów do wynajęcia, 
wynajem mieszkań, studio i pokoi, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, 37 usługi w zakresie malowania 
i prac dekoratorskich, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, tymczasowy wynajem 
pokoi, udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kem-
pingowych, usługi agencji wynajmu mieszkań (time share), 
usługi obiektów gościnnych (zakwaterowanie), usługi recep-
cyjne dla tymczasowego zakwaterowania (zarządzanie przy-
jazdami i wyjazdami), usługi w zakresie kwater wczasowych, 
usługi w zakresie wymiany zakwaterowania (time share), 
usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie za-
kwaterowania, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwa-
terowania, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, zapewnianie umeblowanego za-
kwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w domach i mieszkaniach.

(210) 522714 (220) 2020 12 29
(731) INWESTYCJE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) WANTED architect
(510), (511) 16 almanachy [roczniki], biuletyny informacyjne, 
broszury, czasopisma branżowe, dodatki do gazet w postaci 
czasopism, gazety, kalendarze, karty indeksowe [artykuły pa-
piernicze], identyfikatory [artykuły biurowe], katalogi sprze-
daży wysyłkowej, katalogi, materiały drukowane, książki, na-
lepki, naklejki [materiały piśmienne], obrazy i zdjęcia, perio-
dyki [czasopisma], plany, plany architektoniczne, publikacje 
drukowane, rysunki, ulotki, 19 altany [konstrukcje niemetalo-
wej, budowlane konstrukcje niemetalowe, budynki niemeta-
lowe przenośne, domy z prefabrykatów [zestawy do monta-
żu], domy modułowe, niemetalowe, konstrukcyjne elementy 
niemetalowe dla budownictwa, domy z bali sprzedawane 
w formie zestawów, 35 agencje reklamowe, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania 
biznesowe, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, komputerowe bazy da-
nych (pozyskiwanie danych do -), marketing ukierunkowany, 

prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych tub marketingowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja ko-
munikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespon-
dencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, 
rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, usługi marketingowe, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, organizowanie 
subskrypcji usług internetowych, reklama biznesowa stron 
internetowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, 
pobieranie czynszu, wynajem mieszkań, wynajem zakwa-
terowania [mieszkania], wynajem budynków, zarządzanie 
nieruchomością, dzierżawa nieruchomości, 37 budownic-
two, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, bu-
dowa fabryk, budowa falochronów, budowa i konserwacja 
rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk 
i sklepów targowych, ciesielstwo, czyszczenie budynków 
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, izolowa-
nie budynków, instalacja narzędzi na placach budowy, insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa 
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa 
pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie 
i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń 
zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, konsultacje 
budowlane, malowanie, montaż rusztowań, montaż drzwi 
i okien, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż wy-
posażenia kuchennego, murarstwo, mycie, nadzór budow-
lany, rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym, 
szlifowanie przy użyciu pumeksu, tapetowanie, tynkowanie, 
układanie kabli, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowla-
nego, uszczelnianie budynków, wynajem buldożerów, wyna-
jem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu 
budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, 
udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków 
elektronicznych, 39 usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, usługi transportu samochodami silnikowymi, 
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie konte-
nerów magazynowych, transport, rezerwacja miejsc na po-
dróż, rezerwacja transportu, wypożyczanie samochodów, 
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
doradztwo-zawodowe, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji elektronicznej, organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-
-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych [nie do pobrania], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], 42 badania w dziedzinie budownic-
twa, usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury, projektowanie budowlane, projektowanie de-
koracji wnętrz, projektowanie.graficzne materiałów-promo-
cyjnych, opracowywanie projektów technicznych, kontrola 
jakości, badania techniczne, doradztwo w zakresie projekto-
wania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie graficzne 
materiałów promocyjnych, tworzenie i projektowanie indek-
sów informacji opartych na stronach internetowych dla osób 
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trzecich [usługi informatyczne], 43 domy turystyczne, wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem bu-
dynków przenośnych, usługi rezerwacji pokojów.

(210) 522715 (220) 2020 12 29
(731) INWESTYCJE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) hybridHOUSE
(510), (511) 16 almanachy [roczniki], biuletyny informa-
cyjne, broszury, czasopisma branżowe, dodatki do gazet 
w postaci czasopism, gazety, kalendarze, karty indeksowe 
[artykuły papiernicze], identyfikatory [artykuły biurowe], ka-
talogi sprzedaży wysyłkowej, katalogi, materiały drukowane, 
książki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], obrazy i zdję-
cia, periodyki [czasopisma], plany, plany architektoniczne, 
publikacje drukowane, rysunki, ulotki, 19 altany konstrukcje 
niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, budyn-
ki niemetalowe przenośne, domy z prefabrykatów [zestawy 
do montażu], domy modułowe, niemetalowe, konstrukcyj-
ne elementy niemetalowe dla budownictwa, domy z bali 
sprzedawane w formie zestawów, 35 agencje reklamowe, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, badania biznesowe, bezpośrednia reklama pocztowa, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, kompute-
rowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), marketing 
ukierunkowany, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych tub marketingowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingo-
we, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, 
organizowanie subskrypcji usług internetowych, reklama 
biznesowa stron internetowych administrowanie doma-
mi czynszowymi, pobieranie czynszu, wynajem mieszkań, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem budyn-
ków, zarządzanie nieruchomością, dzierżawa nieruchomo-
ści, 36 administrowanie domami czynszowymi, pobieranie 
czynszu, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], wynajem budynków, zarządzanie nieruchomo-
ścią, dzierżawa nieruchomości, 37 budownictwo, budow-
nictwo podwodne, budownictwo portowe, budowa fabryk, 
budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, 
budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów tar-
gowych, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, 
czyszczenie budynków od zewnątrz, izolowanie budynków, 
instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, konser-
wacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, 
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa 
urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalni-
czych, instalowanie i naprawa wind, konsultacje budowlane, 

malowanie, montaż rusztowań, montaż drzwi i okien, mon-
taż i naprawa instalacji grzewczych, montaż wyposażenia 
kuchennego, murarstwo, mycie, nadzór budowlany, rozbiór-
ka budynków, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie 
przy użyciu pumeksu, tapetowanie, tynkowanie, układanie 
kabli, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, 
uszczelnianie budynków, wynajem buldożerów, wynajem 
koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu bu-
dowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, udzie-
lanie informacji budowlanych za pomocą środków elektro-
nicznych, 39 usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, 
usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakre-
sie organizowania transportu dla wycieczek, wynajmowanie 
miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazy-
nowych, transport, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja 
transportu, wypożyczanie samochodów, 41 organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], doradztwo-zawodo-
we, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkole-
nia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], 42 badania w dziedzinie budownictwa, usługi ar-
chitektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie.graficzne materiałów-promocyjnych, opraco-
wywanie projektów technicznych, kontrola jakości, badania 
techniczne, doradztwo w zakresie projektowania stron inter-
netowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, projektowanie graficzne materiałów pro-
mocyjnych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], 43 domy turystyczne, wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, wynajem budynków prze-
nośnych, usługi rezerwacji pokojów.

(210) 522716 (220) 2020 12 30
(731) MATERNA PIOTR SATTO MEDIA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wally

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, 
dekoracje ścienne 3D wykonane z tektury, obrazy, odbitki  
sitodrukowe, ozdoby ścienne z papieru, reprodukcje obra-
zów, rysunki, rysunki graficzne, wycinanki papierowe, afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, plakaty z papieru, transparenty 
z papieru, afisze, plakaty, aplikacje w postaci kalkomanii, ba-
nery wystawowe z papieru, banery wystawowe wykonane 
z kartonu, bony upominkowe, broszury drukowane, chorą-
giewki papierowe, drukowane diagramy, drukowane emble-
maty, drukowane etykietki papierowe, drukowane foldery in-
formacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, dru-
kowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały ilustra-
cyjne, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowane 
reprodukcje dzieł sztuki, drukowane ulotki informacyjne, 
drukowane wzory, emblematy papierowe, formularze [blan-
kiety, druki], fotografie oprawione i nieoprawione, kalenda-
rze, kalkomanie 3D do stosowania na każdej powierzchni, 
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kalkomanie przylepne, kalkomanie ścienne, karton do wy-
cinania szablonów, katalogi, naklejki [kalkomanie], obrazy 
artystyczne, palety kolorów, oprawione plakaty, plakaty re-
klamowe, plakaty z kartonu, plakaty wykonane z papieru, 
prospekty, publikacje drukowane, reprodukcje fotograficzne, 
reprodukcje graficzne, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, su-
che kalkomanie, szkice, szyldy z papieru lub z kartonu, tabli-
ce reklamowe z tektury, ulotki reklamowe, wykresy ścienne, 
flamastry ścieralne, gąbki do tablic suchościeralnych, czyste 
flipcharty, etykietki z ceną, etykiety przylepne z papieru, fla-
mastry zakreślacze, ilustrowane mapy ścienne, kalendarze 
drukowane, kasetki na biurko na materiały biurowe [artykuły 
biurowe], klamerki, klipsy do papieru, klipsy do etui na iden-
tyfikatory [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły 
biurowe], koszulki na dokumenty do użytku biurowego, 
kreda, litery i cyfry papierowe, litery i cyfry samoprzylepne, 
markery do dokumentów, materiały piśmienne, małe tabli-
ce, nalepki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], organi-
zery [stojaki] na notatki, pinezki do tablicy korkowej, pisaki 
kolorowe, plastikowe folie do rzutników, pudełka na artykuły 
piśmienne, stojaki na akcesoria biurkowe, szablony [artykuły 
piśmienne], tablice magnetyczne do planowania zajęć i spo-
tkań, tablice na notatki, tablice na notatki [artykuły biurowe], 
tablice suchościeralne, tablice suchościeralne o właściwo-
ściach magnetycznych, tablice z kartkami do prezentacji 
[flipchart], tabliczki adresowe, tace na pióra i długopisy, ta-
śma klejąca, zakreślacze, arkusze papieru zadrukowane jed-
nostronnie, folia, papier do użytku w produkcji tapet, etykie-
ty, zawieszki, 20 kartonowe stojaki do ekspozycji towarów, 
litery [inne niż czcionki drukarskie i modelowe] wykonane 
głównie z tworzyw sztucznych, magnetyczne znaki druko-
wane z winylu, metalowe ramy wystawowe (gablotki ścien-
ne) [meble], mobilne wyświetlacze, niemetalowe plakietki 
dekoracyjne do pojazdów, nogi do tablic wystawowych 
(niemetalowe), panele do celów reklamowych [nieświecące 
i niemechaniczne], przenośne pionowe stojaki wystawowe, 
przenośne stelaże wystawowe na reklamy, przyrządy do po-
kazywania wyników [tablice], ramy na szyldy, ramy na tablice 
wystawowe, samoprzylepne panele wystawowe, składane 
ekrany prezentacyjne do użytku w prezentacjach konferen-
cyjnych, składane panele do celów ekspozycyjnych, stojaki 
do prezentacji materiałów drukowanych, stojaki wystawowe 
na plakaty, szyldy z tworzyw sztucznych, tablice do pisania 
flamastrami do celów prezentacyjnych, tablice do prezen-
tacji, tablice do prezentacji materiałów graficznych, tablice 
do prezentacji materiałów obrazkowych, tablice do zamiesz-
czania fotografii, tablice informacyjne, tablice korkowe, ta-
blice kredowe do celów prezentacji, tablice ogłoszeniowe, 
tablice ogłoszeniowe [inne niż elektroniczne], tablice ogło-
szeniowe korkowe [szyldy], tablice pod litery [puste panele 
wystawowe], tablice reklamowe, tablice wystawowe, tabli-
ce wystawowe wykonane z tworzyw sztucznych, tabliczki 
[dekory] z tworzyw sztucznych, tabliczki imienne na drzwi, 
niemetalowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, uchwy-
ty z tworzyw sztucznych do szyldów, urządzenia do eks-
pozycji plakatów, wsporniki do materiałów wystawowych, 
wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw 
sztucznych, znaki drukowane z winylu, 27 dekoracje ścienne 
z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, dekoracyjne 
tkaniny ścienne [nietekstylne], pokrycia ścienne, pokrycia 
ścienne z papieru, pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, 
tapeta, tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić 
ściennych wielkości pokoju, tapeta z efektami wizualnymi 
3D, tapeta z pokryciem tekstylnym, tapety nietekstylne, ta-
pety tekstylne, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, 
tapety z tworzyw sztucznych.

(210) 522722 (220) 2020 12 30
(731) UYAR MÜSLÜM, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Oceanelauve
(510), (511) 25 odzież do spania, dolne części ubrań [odzież], 
odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecię-
ca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, daszki [nakrycia 
głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe 
nakrycia głowy [inne niż kaski], czapki [nakrycia głowy], ka-
pelusze, opaski na głowę, obuwie damskie, obuwie dla męż-
czyzn, obuwie sportowe, spodnie, spodnie sportowe, bieli-
zna, swetry, bluzy sportowe, koszule, bluzki, t-shirty, sukienki 
damskie, spódnice, kamizelki, marynarki, garnitury, okrycia 
wierzchnie [odzież], kurtki, płaszcze, płaszcze kąpielowe, stro-
je plażowe, kąpielówki, kąpielowe kostiumy, chusty [odzież], 
szale i chusty na głowę, rękawiczki, nauszniki [odzież], paski, 
krawaty, muszki, skarpetki, wyroby pończosznicze, szelki, 
apaszki, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi w zakresie programów lojalnościowych, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie następujących towarów: odzieży do spania, dolnych 
części ubrań [odzież], odzieży w stylu sportowym, odzieży 
męskiej, damskiej i dziecięcej, artykułów odzieżowych w sty-
lu sportowym, daszków [nakrycia głowy], daszków przeciw-
słonecznych [nakrycia głowy], sportowych nakryć głowy 
[inne niż kaski], czapek [nakrycia głowy], kapeluszy, opasek 
na głowę, obuwia damskiego, obuwia dla mężczyzn, obu-
wia sportowego, spodni, spodni sportowych, bielizny, swe-
trów, bluz sportowych, koszul, bluzek, t-shirtów, sukienek 
damskich, spódnic, kamizelek, marynarek, garniturów, okryć 
wierzchnich [odzież], kurtek, płaszczy, płaszczy kąpielowych, 
strojów plażowych, kąpielówek, kąpielowych kostiumów, 
chust [odzież], szali i chust na głowę, rękawiczek, nausznikó-
w[odzież], pasków, krawatów, muszek, skarpetek, wyrobów 
pończoszniczych, szelek, apaszek.

(210) 522733 (220) 2020 12 30
(731) BIEŃKOWSKA EWA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wow PUZZLE

(531) 21.01.14, 27.05.01
(510), (511) 28 puzzle.

(210) 522740 (220) 2020 12 30
(731) REDEK ARTUR SYNERBIT, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drukowalnia
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(531) 26.01.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, almanachy, bloki li-
stowe, broszury, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartony, 
katalogi, materiały drukowane, notatniki, notesy, pudełka 
kartonowe lub papierowe, druki graficzne, odbitki graficz-
ne, teczki, ulotki, materiały introligatorskie, wyroby introli-
gatorskie, papier, artykuły papiernicze, ulotki, teczki, gazety 
reklamowe, foldery, formularze, wizytówki, wizytowniki, 
etykiety, etykiety produktowe, 35 usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, hurtowej, w tym poprzez sieć Internet 
towarów: afisze, plakaty, albumy, almanachy, bloki listowe, 
broszury, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartony, katalogi, 
materiały drukowane, notatniki, notesy, pudełka kartonowe 
lub papierowe, druki graficzne, odbitki graficzne, teczki, 
ulotki, materiały introligatorskie, wyroby introligatorskie, 
papier, artykuły papiernicze, ulotki, teczki, gazety reklamo-
we, foldery, formularze, wizytówki, wizytowniki, etykiety, 
etykiety produktowe, dostarczanie informacji handlowej, 
rozpowszechnianie informacji handlowej, promocja sprze-
daży, agencje reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów i próbek w postaci druków, plakatów, prospek-
tów, broszur, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, usługi reklamowania 
w tym poprzez internet, oferowanie do sprzedaży towarów 
w ramach sklepu internetowego, doradztwo i konsulting 
w zakresie doboru metod i technik reklamowania, obróbka 
tekstów, 40 usługi poligraficzne, drukarnie, usługi drukowa-
nia, drukowanie offsetowe, drukowanie cyfrowe, drukowa-
nie 3D, drukowanie rysunków, drukowanie wielobarwne, 
sitowe, płaskie, wypukłe, wklęsłe, usługi introligatorskie, 
usługi oprawiania dokumentów i książek.

(210) 522745 (220) 2020 12 30
(731) WOJNIAK KATARZYNA KAVODESIGN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KAVOdesign
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki 
[biżuteria], pierścionki zaręczynowe, łańcuszki [biżuteria], 
obrączki ślubne, kolczyki, pudełka na biżuterię [szkatułki 
lub puzderka], naszyjniki [biżuteria], kamienie jubilerskie, 
stopy metali szlachetnych, pierścionki [biżuteria], zawieszki  
[biżuteria], amulety [biżuteria], diamenty.

(210) 522750 (220) 2020 12 31
(731) BAŁAKIER KAROL SZTUKAT, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) OGEE
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, panele 
okładzinowe (niemetalowe -), niemetalowe panele ścien-
ne, niemetalowe panele sufitowe, niemetalowe panele 
podłogowe, płytki gipsowe, płytki stiukowe, listwy deko-
racyjne (niemetalowe -), rozetki [ozdoby sufitowe] z ma-
teriałów niemetalowych, gzymsy niemetalowe, ozdobne 
otynkowanie dekoracyjne, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej oraz poprzez sklep internetowy: materiałów 
budowlanych, materiałów wykończeniowych, dekoracji 
ściennych i sufitowych, paneli gipsowych, płytek, sztu-
katerii, listew dekoracyjnych, chemii budowlanej, klejów, 
gruntu do ścian, farb.

(210) 522752 (220) 2020 12 31
(731) ŁUKASZ DAWIDZIUK, PAWEŁ FIEDORUK WSCHODNI 

FRONT WS SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KUCHNIA VIKINGA CATERING DIETETYCZNY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 02.09.14, 23.05.05
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi cateringu 
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, 44 usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, 
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się.

(210) 522757 (220) 2020 12 31
(731) CIEKOT PAULINA SOLANO, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LYSNE.PL polski producent oświetlenia

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 13.01.06, 13.01.12, 24.17.02, 
29.01.12

(510), (511) 11 abażury, elektryczne instalacje oświetlenio-
we, elektryczne lampy żarowe, elementy odciążnikowe 
do lamp wiszących, elementy oświetleniowe, fluorescen-
cyjne elektryczne elementy oświetleniowe do wnętrz, 
fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, halogenowe 
oprawy oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, lampki 
biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampy biur-
kowe, lampy do bezpiecznego oświetlenia, lampy do ce-
lów oświetleniowych, lampy do dekoracji świątecznych, 
lampy do instalacji elektrycznych, lampy elektryczne, 
lampy fluorescencyjne, lampy gazowe, lampy halogeno-
we, lampy (klosze kuliste do -), lampy LED, lampy łuko-
we, lampy (obudowy do -), lampy oświetleniowe, lampy 
podłogowe, lampy punktowe do oświetlenia domowego, 
lampy ścienne, lampy stojące, lampy stołowe, lampy (szkła 
do -), lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy w formie 
świeczki, lampy wiszące, listwy świetlne, luminescencyj-
ne (lampy -) oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawy, 
obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe, 
osłony do lamp, osprzęt do oświetlenia, osprzęt oświetle-
niowy, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie do montażu 
na ścianie, oświetlenie elektryczne, oświetlenie i reflek-
tory oświetleniowe, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie 
ścienne, oświetlenie solarne, oświetlenie sufitowe, oświe-
tlenie sufitowe typu downlight, oświetleniowa lampa 
gazowana, oświetleniowe oprawy, ozdobne oświetlenie 
na gaz, ozdobne zestawy oświetleniowe, ozdoby choin-
kowe [lampy], ozdoby świetlne na drzewka bożonarodze-
niowe [światełka elektryczne], podstawy lamp, przenośne 
lampy [oświetleniowe], reflektory do lamp, reflektory 
oświetleniowe, stelaże do abażurów, stojące lampy, sto-
jaki do lamp, sufitowe lampy wiszące, światła punktowe 
do oświetlenia domowego, światła sufitowe, świece elek-
tryczne, świece LED, świetlówki, szkła do lamp, szklane 
osłony na lampy, szkło oświetleniowe, sznury do lamp 
[wyposażenie oświetleniowe], sznury lampek, uchwyty 
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lamp, urządzenia oświetleniowe, urządzenia oświetlenio-
we LED, wyposażenie oświetleniowe, żarówki i akceso-
ria do nich, żyrandole, 35 administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, dostarcza-
nie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji kon-
sumentom na temat towarów i usług, dystrybucja broszur 
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów druko-
wanych, próbek], dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, elektroniczne prze-
twarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie 
informacji w komputerowych bazach danych, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, organizacja i prowadzenie prezentacji 
produktów, organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwa-
nych telezakupów i zakupów domowych, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, publikowanie 
materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, re-
klama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyj-
ne, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamó-
wień on-line, udostępnianie informacji o produktach kon-
sumenckich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, udzielanie porad konsumenckich dotyczących 
produktów, usługi importowo - eksportowe, usługi infor-
macyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wybo-
ru nabywanych towarów, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z wyposażeniem domu, usługi w zakresie 
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usłu-
gi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie zamówień 
on-line, zapewnianie konsumentom rekomendacji o to-
warach w celach handlowych, zarządzanie w zakresie za-
mówień zakupowych, zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy on-line, 42 analiza i ocena 
dotycząca projektowania produktów, badanie jakości 
produktów, doradztwo techniczne związane z projekto-
waniem, kontrola jakości towarów i usług, ocena jakości 
produktów, ocena opracowywania produktu, opracowy-
wanie produktów dla osób trzecich, projektowanie i opra-
cowywanie produktów konsumenckich, projektowanie 
nowych produktów, projektowanie produktu [wzornic-
two], stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie 
bezpieczeństwa produktów konsumenckich, udzielanie 
informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, 
udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania pro-
duktów, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi 
doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi 
konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi projek-
towania na zamówienie, usługi w dziedzinie wzornictwa 
przemysłowego, usługi w zakresie projektowania produk-
tów, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornic-
two przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo 
przemysłowe wspomagane komputerowo.

(210) 522784 (220) 2020 12 31
(731) WITKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) On Her Way

(531) 01.15.11, 26.04.05, 26.04.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, coaching w zakresie 
życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie 
zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 
doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodo-
wego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakre-
sie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe, do-
radztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe 
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo za-
wodowe i coaching, edukacja dorosłych, edukacja (infor-
macje dotyczące -), edukacja (informacje o -), edukacja 
[nauczanie], publikacja materiałów edukacyjnych, publi-
kowanie, publikowanie fotografii, publikowanie podręcz-
ników szkoleniowych, publikowanie podręczników, publi-
kowanie podręczników dotyczących zarządzania bizneso-
wego, publikowanie tekstów edukacyjnych, udostępnia-
nie publikacji on-line, usługi pisania blogów, doradztwo 
w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fi-
zycznej, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, 
dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja 
zawodowa, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edu-
kacyjne usługi doradcze, fitness kluby, informacja o edu-
kacji, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi 
doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szko-
leniowe), informacje i wiadomości on-line w dziedzinie 
szkoleń zawodowych, instruktaż w zakresie pielęgnacji 
ciała, instruktaż w zakresie obycia towarzyskiego, instruk-
taż w zakresie treningu kondycyjnego, kształcenie na uni-
wersytetach i w szkołach wyższych, kształcenie praktycz-
ne [pokazy], kształcenie uzupełniające [pomaturalne], 
kursy edukacyjne dotyczące projektowania, kursy eduka-
cyjne dotyczące finansów, kursy instruktażowe, kursy in-
struktażowe w zakresie odchudzania, kursy koresponden-
cyjne dotyczące rękodzielnictwa, kursy korespondencyj-
ne dotyczące dbania o dom, kursy korespondencyjne 
dotyczące inwestycji osobistych, kursy korespondencyjne 
dotyczące inwestowania, kursy rozwijające umiejętności 
konsultacyjne, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy 
szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przy-
gotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe do-
tyczące zagadnień filozoficznych, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w zakresie 
badań i rozwoju, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju 
osobistego, kursy szkoleniowe związane z medycyną, kur-
sy szkoleniowe związane z analizą systemów, kursy szkol-
ne w zakresie pomocy w nauce, kursy szkolne związane 
z przygotowaniem do egzaminów, kursy w zakresie roz-
woju osobistego, mentoring akademicki na rzecz dzieci 
w wieku szkolnym, nauczanie, nauczanie praktyk medyta-
cyjnych, nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, na-
uczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, na-
uczanie w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie w zakre-
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sie robótek ręcznych, nauczanie w zakresie sposobów 
odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, nauka fotogra-
fii, nauka fryzjerstwa, nauka projektowania wnętrz, ocena 
orientacji zawodowej, opracowywanie kursów edukacyj-
nych i egzaminów, ocena nauczania w celu zapobiegania 
trudnościom w uczeniu się, opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, orga-
nizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja za-
jęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenio-
wych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie za-
jęć, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach 
dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konferencji zwią-
zanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kur-
sów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowa-
nie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem, 
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie 
kursów wykorzystujących metody samokształcenia, orga-
nizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania 
na odległość, organizowanie prezentacji do celów eduka-
cyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, orga-
nizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowa-
nie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych 
i kursów szkoleniowych, prowadzenie konferencji eduka-
cyjnych, prowadzenie konferencji biznesowych, prowa-
dzenie kursów, prowadzenie kursów instruktażowych, 
prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów, 
seminariów i warsztatów, prowadzenie seminariów szko-
leniowych dla klientów, prowadzenie seminariów szkole-
niowych związanych z zarządzaniem czasem, prowadze-
nie seminariów instruktażowych związanych z organiza-
cją czasu, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie 
możliwości zatrudnienia, szkolenia w zakresie pielęgnacji 
urody, szkolenia w zakresie projektowania, szkolenia w za-
kresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie 
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia z zakre-
su stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, 
szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodziciel-
skich, szkolenie i instruktaż, szkolenie sportowe, szkolenie 
w zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenie w zakresie ko-
smetyki i urody, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, 
szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, szkolenie zaawan-
sowane, szkolenie związane z karierą zawodową, trening 
medytacji, trening osobisty [szkolenie], trening rozwoju 
osobistego, trening umiejętności zawodowych, udostęp-
nianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie in-
formacji o nauczaniu on-line, udostępnianie kursów kore-
spondencyjnych, udostępnianie kursów szkoleniowych 
dla młodych ludzi, udostępnianie kursów szkoleniowych 
dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania 
określonych zawodów, udostępnianie kursów szkolenio-
wych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnie-
nia, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla mło-
dych ludzi, udostępnianie obiektów i sprzętu do zajęć 
z wychowania fizycznego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do szkoleń w zakresie umiejętności pracow-
niczych, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, 
udzielanie informacji związanych z kształceniem usta-
wicznym za pośrednictwem Internetu, udzielanie kursów 

szkolenia zawodowego, usługi doradcze dotyczące edu-
kacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], usługi doradcze w zakresie eduka-
cji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze 
w zakresie szkoleń, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń 
fizycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie edukacji, 
usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów 
szkoleniowych, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi 
edukacji biznesowej, usługi edukacji dla dorosłych, usługi 
edukacji medycznej, usługi edukacji percepcyjnej, usługi 
edukacji w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy 
korespondencyjne, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące farmacji, usługi edukacyjne dotyczą-
ce projektowania, usługi edukacyjne dotyczące medyta-
cji, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, 
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne 
dotyczące nadużywania substancji uzależniających, usłu-
gi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi 
edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne do-
tyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyj-
ne dotyczące religii, usługi edukacyjne dotyczące wywo-
ływania zdjęć, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakre-
sie sportu, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi eduka-
cyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, usługi 
edukacyjne świadczone przez instytuty doskonalenia za-
wodowego, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowa-
nego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju 
duchowego, usługi edukacyjne w zakresie fotografii, usłu-
gi edukacyjne z zakresu farmacji, usługi edukacyjne z za-
kresu medycyny, usługi edukacyjne związane ze szkole-
niami zawodowymi, usługi edukacyjne związane z jogą, 
usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutyczny-
mi, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z modą, 
usługi fitness klubów, usługi konsultacyjne w zakresie 
edukacji biznesowej, usługi mentoringu biznesowego, 
usługi kształcenia praktycznego, usługi nauczania doty-
czące medycyny, usługi nauczania percepcyjnego, usługi 
nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi naucza-
nia w zakresie metod pedagogicznych, usługi nauki 
na odległość świadczone on-line, usługi oceny w zakresie 
sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi or-
ganizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, 
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkół pie-
lęgnacji urody, usługi szkolenia dla personelu, usługi szko-
lenia personelu, usługi szkolenia zawodowego, usługi 
szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe dotyczące 
przemówień, usługi szkoleniowe dotyczące projektowa-
nia, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, 
usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life co-
achingu, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fi-
zyczną [fitness], usługi szkoleniowe związane z terapią 
dotyczącą analizy pierwotnych przyczyn poprzez hipno-
zę, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi treningowe 
siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe w za-
kresie aerobiku, usługi w zakresie organizacji i prowadze-
nia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie szkolenia za-
wodowego, usługi w zakresie szkolenia i kształcenia za-
wodowego, usługi w zakresie wykładów związane z umie-
jętnościami zarządzania, usługi w zakresie zapewniania 
kursów szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, 
warsztaty w celach szkoleniowych, wyznaczanie standar-
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dów szkoleń, zapewnianie kursów dotyczących oceny 
umiejętności, zapewnianie instruktażu związanego z ćwi-
czeniami, zapewnianie kursów dokształcających i doszka-
lających, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie 
kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, za-
pewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania 
biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych zwią-
zanych z osobistym zarządzaniem czasem, zapewnianie 
kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkolenio-
wych on-line, zapewnianie seminariów szkoleniowych 
on-line, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności 
zawodowych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i naucza-
nia, zapewnianie szkoleń on-line, 44 analiza kosmetyczna, 
doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące 
urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Interne-
tu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakre-
sie urody, elektroliza kosmetyczna, elektroliza do celów 
kosmetycznych, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pie-
lęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych 
włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lase-
ra, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do wło-
sów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produk-
tów kosmetycznych na ciało, pielęgnacja stóp, pielęgna-
cja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, 
salony piękności, solaria, stylizacja, układanie włosów, 
świadczenie usług przez salony piękności, udzielanie in-
formacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie sty-
lizacji włosów, udzielanie informacji związanych z usługa-
mi salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosme-
tyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usłu-
gi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego maki-
jażu świadczone on-line lub osobiście, usługi doradztwa 
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi kon-
sultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetycz-
ne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycz-
ne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, badanie osobo-
wości do celów psychologicznych, badania psychologicz-
ne, badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psy-
chicznego], doradztwo dotyczące psychologicznego le-
czenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące 
psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, 
doradztwo psychologiczne, doradztwo związane z psy-
chologią integralną, konsultacje psychologiczne, konsul-
tacje psychiatryczne, leczenie psychologiczne, opieka 
psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, poradnic-
two psychologiczne dla personelu, porady psychologicz-
ne, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, 
przeprowadzanie testów psychologicznych do celów me-
dycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych, 
przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów 
medycznych, przygotowywanie profili psychologicznych, 
przygotowywanie profilów psychologicznych do celów 
medycznych, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, 
sporządzanie raportów psychologicznych, terapia psy-
chologiczna dla małych dzieci, terapia sztuką, testy psy-
chiatryczne, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabi-
litacji psychicznej, udzielanie informacji dotyczących mo-
dyfikacji zachowania, udzielanie informacji z zakresu psy-
chologii, usługi diagnozy psychologicznej, usługi dorad-
cze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi poradnictwa 
psychologicznego w zakresie sportu, usługi psychologów, 
usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, 
usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi 
w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia 

psychicznego], usługi w zakresie oceny psychologicznej, 
usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie psy-
chologii dla osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie 
testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psycho-
logicznego, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich,  
higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, usługi w zakresie 
ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], 
dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie].

(210) 522788 (220) 2020 12 31
(731) TYRNA-ŁOJEK IWONA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kultura Sukcesu

(531) 03.07.17, 27.05.09, 29.01.04
(510), (511) 3 balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy 
samoopalające [kosmetyki], błyszczyki do ust [kosmety-
ki], kosmetyki, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, kosmetyki do pielęgnacji skóry, ko-
smetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do rzęs, kosmetyki 
do samoopalania, kosmetyki do stosowania na skórę, ko-
smetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki 
do włosów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki 
naturalne, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosme-
tyki upiększające, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki 
w formie mleczek, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w go-
towych zestawach, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki 
w postaci płynów, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała 
[kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], 
kremy na noc [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmety-
ki], kremy tonizujące [kosmetyki], maseczki do skóry [kosme-
tyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające 
balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry 
[kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], olejki do opalania 
[kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki 
po opalaniu [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], 
perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, płyny do my-
cia twarzy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosme-
tyki], preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty 
do wybielania skóry [kosmetyki], preparaty samoopalające 
[kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosme-
tyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki na-
wilżające [kosmetyki], środki nawilżające przeciw starzeniu 
się do użytku jako kosmetyki, szminki blokujące promie-
niowanie słoneczne [kosmetyki], toniki do twarzy [kosme-
tyki], toniki [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
żele nawilżające [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], 
35 profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania 
działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy 
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące 
reklamy, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowe-
go, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo i pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
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i promocji, doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, doradztwo organizacyjne dotyczące 
programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo rekla-
mowe i marketingowe, doradztwo profesjonalne w zakresie 
zarządzania personelem, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie 
public relations, doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządza-
nia personelem, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rozwoju produktu, doradztwo w zakresie efek-
tywności biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu, 
doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo 
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działal-
nością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie planowania kariery, doradztwo w zakresie plano-
wania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie pro-
mocji sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie public relations, 
doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w za-
kresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie 
tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług 
reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zakła-
dania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekruta-
cji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo 
w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zatrud-
nienia, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją 
i szkoleniami), doradztwo związane z rozwojem wizerunku 
firmy, doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, 
doradztwo związane z zarządzaniem, działalność gospodar-
cza (doradztwo w zakresie zarządzania -), działalność gospo-
darcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -), po-
moc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, wsparcie i doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, zarzą-
dzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym za-
kresie, 41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia dla 
rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodziców, 
szkolenia edukacyjne, doradztwo w zakresie szkolenia i do-
skonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia za-
wodowego, kursy samoświadomości [szkolenia], nauczanie 
i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, prze-
mysłu i technologii informacyjnej, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie 
programów szkolenia młodzieży, przekazywanie know-how 
[szkolenia], publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, 
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, skomputery-
zowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, 
skomputeryzowane szkolenia, szkolenia komputerowe, szko-
lenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia nauczycieli 
sportowych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w za-
kresie edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie kwalifika-
cji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnie-

nia, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia 
w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia z zakresu 
public relations, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy 
pracodawcami i pracownikami, udzielanie kursów szkole-
nia zawodowego, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], usługi doradcze w zakresie eduka-
cji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyj-
ne związane ze szkoleniami pracowników, usługi szkolenia 
dla personelu, usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia 
w dziedzinie zarządzania, usługi szkolenia zawodowego, 
usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi w zakresie 
szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie szkolenia i kształcenia 
zawodowego, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządza-
nia, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradz-
two w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo 
w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szko-
leń, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradz-
two edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe 
[edukacja], doradztwo zawodowe i coaching, informacje do-
tyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego 
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody.

(210) 522795 (220) 2020 12 31
(731) INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) ICD
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i po-
przez Internet następujących towarów: aparatura zabez-
pieczająca przed upadkiem, aparaty do ochrony słuchu, 
apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, 
artykuły biurowe, barierki metalowe, buty do ochrony 
przed wypadkami, buty ochronne stosowane w przemy-
śle [do ochrony przed wypadkami lub urazami], buty tu-
rystyczne [do chodzenia na wycieczki], czujniki stężenia 
gazów palnych, detektory gazów spalinowych, drukarki,  
e-booki, elektrochemiczne czujniki gazów, elektronarzę-
dzia, gaśnice, instalacje filtrujące powietrze, instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszcza-
nia powietrza, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy 
ochronne, kserografy, książki, kuchenki turystyczne, linki 
bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, lodówki tu-
rystyczne (elektryczne), lodówki turystyczne nieelektryczne, 
lodówki turystyczne, lustra do kontroli pracy, maski na twarz 
do ochrony przed substancjami toksycznymi do użytku 
medycznego, maski na twarz do użytku medycznego dla 
ochrony przeciwbakteryjnej, maski ochronne przed zanie-
czyszczeniem do ochrony układu oddechowego, maski sa-
nitarne stosowane w celu ochrony przed kurzem do celów 
medycznych, maszyny biurowe, maszyny budowlane, ma-
szyny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny i urzą-
dzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny poligraficzne, 
materiały budowlane (metalowe), materiały budowlane nie-
metalowe, materiały spawalnicze i lutownicze, maty, meble 
biurowe metalowe, mechanizmy wychwytowe, mikroskopy 
warsztatowe, nagolenniki do ochrony przed urazami [inne 
niż artykuły sportowe lub części strojów sportowych], nakry-
cia głowy do ochrony przed urazami, narzędzia elektryczne, 
narzędzia hydrauliczne, narzędzia ogrodnicze (sterowane 
ręcznie), narzędzia pneumatyczne, narzędzia ręczne, narzę-
dzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, na-
rzędzia szlifierskie [maszyny lub części maszyn], narzędzia 
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szlifierskie, obsługiwane ręcznie, natryski służące do odkaża-
nia, niemetalowe regały magazynowe [meble], nieświecące 
znaki metalowe, obuwie, ochraniacze czaszki do ochrony 
przed urazami, ochraniacze na łokcie do ochrony przed 
wypadkami [inne niż artykuły sportowe], ochraniacze ter-
miczne [odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, 
ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub uraza-
mi, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami 
lub urazami], odzież do ochrony przed działaniem środków 
chemicznych, odzież do ochrony przed zagrożeniami biolo-
gicznymi, odzież, okulary ochronne do ochrony oczu, opaski 
[świecące] do ochrony przed wypadkami lub urazami, osłony 
oczu, osprzęt oświetleniowy, periodyki [czasopisma], pianki 
ochronne do włosów, piece [urządzenia grzewcze], plecaki 
turystyczne, plotery, płyny ochronne do włosów, podłoża 
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, półki magazynowe, półki 
metalowe [konstrukcje], programy komputerowe, przyrządy 
do badań medycznych, regały, rękawice do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, słupki metalowe, sorbenty mineral-
ne, stoły warsztatowe, systemy hvac (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), szafy, sztuczne kończyny na potrzeby szko-
leń medycznych [urządzenia szkoleniowe], środki chemicz-
ne dla przemysłu, środki chemiczne w postaci sorbentów, 
środki opatrunkowe pierwszej pomocy, torby turystyczne, 
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urzą-
dzenia do ogrzewania, urządzenia do rehabilitacji medycz-
nej, urządzenia do testów na obecność alkoholu, urządzenia 
faksujące, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, urządze-
nia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia przeciwpożarowe, 
urządzenia wentylacyjne, wykładziny podłogowe [dywany], 
wykrywacze dymu, zatyczki do uszu do ochrony przed hała-
sem, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, zna-
ki, świecące, żele ochronne do włosów.

(210) 522796 (220) 2020 12 31
(731) INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICD INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI

(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i po-
przez Internet następujących towarów: aparatura zabez-
pieczająca przed upadkiem, aparaty do ochrony słuchu, 
apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, 
artykuły biurowe, barierki metalowe, buty do ochrony 
przed wypadkami, buty ochronne stosowane w przemy-
śle [do ochrony przed wypadkami lub urazami], buty tu-
rystyczne [do chodzenia na wycieczki], czujniki stężenia 
gazów palnych, detektory gazów spalinowych, drukarki,  
e-booki, elektrochemiczne czujniki gazów, elektronarzę-
dzia, gaśnice, instalacje filtrujące powietrze, instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszcza-
nia powietrza, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy 
ochronne, kserografy, książki, kuchenki turystyczne, linki 
bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, lodówki tu-
rystyczne (elektryczne), lodówki turystyczne nieelektryczne, 
lodówki turystyczne, lustra do kontroli pracy, maski na twarz 
do ochrony przed substancjami toksycznymi do użytku 
medycznego, maski na twarz do użytku medycznego dla 

ochrony przeciwbakteryjnej, maski ochronne przed zanie-
czyszczeniem do ochrony układu oddechowego, maski sa-
nitarne stosowane w celu ochrony przed kurzem do celów 
medycznych, maszyny biurowe, maszyny budowlane, ma-
szyny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny i urzą-
dzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny poligraficzne, 
materiały budowlane (metalowe), materiały budowlane nie-
metalowe, materiały spawalnicze i lutownicze, maty, meble 
biurowe metalowe, mechanizmy wychwytowe, mikroskopy 
warsztatowe, nagolenniki do ochrony przed urazami [inne 
niż artykuły sportowe lub części strojów sportowych], nakry-
cia głowy do ochrony przed urazami, narzędzia elektryczne, 
narzędzia hydrauliczne, narzędzia ogrodnicze (sterowane 
ręcznie), narzędzia pneumatyczne, narzędzia ręczne, narzę-
dzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, na-
rzędzia szlifierskie [maszyny lub części maszyn], narzędzia 
szlifierskie, obsługiwane ręcznie, natryski służące do odkaża-
nia, niemetalowe regały magazynowe [meble], nieświecące 
znaki metalowe, obuwie, ochraniacze czaszki do ochrony 
przed urazami, ochraniacze na łokcie do ochrony przed 
wypadkami [inne niż artykuły sportowe], ochraniacze ter-
miczne [odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, 
ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub uraza-
mi, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami 
lub urazami], odzież do ochrony przed działaniem środków 
chemicznych, odzież do ochrony przed zagrożeniami biolo-
gicznymi, odzież, okulary ochronne do ochrony oczu, opaski 
[świecące] do ochrony przed wypadkami lub urazami, osłony 
oczu, osprzęt oświetleniowy, periodyki [czasopisma], pianki 
ochronne do włosów, piece [urządzenia grzewcze], plecaki 
turystyczne, plotery, płyny ochronne do włosów, podłoża 
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, półki magazynowe, półki 
metalowe [konstrukcje], programy komputerowe, przyrządy 
do badań medycznych, regały, rękawice do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, słupki metalowe, sorbenty mineral-
ne, stoły warsztatowe, systemy hvac (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), szafy, sztuczne kończyny na potrzeby szko-
leń medycznych [urządzenia szkoleniowe], środki chemicz-
ne dla przemysłu, środki chemiczne w postaci sorbentów, 
środki opatrunkowe pierwszej pomocy, torby turystyczne, 
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urzą-
dzenia do ogrzewania, urządzenia do rehabilitacji medycz-
nej, urządzenia do testów na obecność alkoholu, urządzenia 
faksujące, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, urządze-
nia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia przeciwpożarowe, 
urządzenia wentylacyjne, wykładziny podłogowe [dywany], 
wykrywacze dymu, zatyczki do uszu do ochrony przed hała-
sem, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, zna-
ki, świecące, żele ochronne do włosów.

(210) 522810 (220) 2020 12 31
(731) MACHOWSKI MAREK STALMACH, Wolenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stalmach

(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, architektoniczne 
produkty metalowe do użytku w budownictwie, artykuły 
metalowe do użytku w budownictwie, balustrady meta-
lowe do ogrodzeń, balustrady metalowe, belki metalowe 
do celów budowlanych, blacha do pokrycia dachu z metalu, 
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bramy metalowe, budynki o szkielecie metalowym, budynki 
będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, budynki 
prefabrykowane wykonane głównie z metalu, pokrycia me-
talowe dachów, dachy z metalu na konstrukcje, gotowe ele-
menty budowlane [metalowe], gotowe do montażu budyn-
ki z metalu, konstrukcje stalowe [budownictwo], kratownice 
metalowe, materiały metalowe dla budownictwa, materiały 
blacharskie dla budownictwa, materiały metalowe do ce-
lów budowlanych i konstrukcyjnych, materiały do obróbki 
dachu metalowe, metalowe elementy dachowe, metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe okna dachowe 
w kształcie kopuły, metalowe okna świetlikowe do użyt-
ku w budynkach, metalowe okna podnoszone, metalowe 
pokrycia dachów, metalowe ramy do świetlików do użytku 
w budynkach, metalowe ramy regałów [inne niż meble], 
metalowe, strukturalne ramy budowlane, metalowe świetliki 
[okna], metalowe szkielety dachowe, modułowe konstrukcje 
metalowe, pokrycia dachów, metalowe, prefabrykowane 
domy metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, 
płyty ścienne z metalu, pokrycia metalowe ścian [budownic-
two], stojaki metalowe, szkielety konstrukcyjne metalowe, 
wiaty [budynki] z metalu, 37 budowa budynków produk-
cyjnych i przemysłowych, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa domów na zamówienie, budowa 
hal sportowych, budowa konstrukcji stalowych na budyn-
ki, budowa stalowych wyrobów, budowa z zastosowaniem 
ciężkiego sprzętu, budownictwo przemysłowe, dekarstwo 
(usługi -), instalacja pokryć dachowych, instalowanie rynien, 
instalowanie ram okiennych, izolowanie budynków, kon-
serwacja dachów, malowanie natryskowe metali, montaż 
[instalacja] konstrukcji budynków, montaż izolacji do budyn-
ków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, rozbiórka kon-
strukcji, usługi dekarskie, usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakre-
sie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w za-
kresie budynków mieszkalnych, usługi budowy konstrukcji 
tymczasowych, usługi demontażu, usługi instalacji dachów, 
usługi rozbiórkowe, usługi w zakresie wypożyczania maszyn 
budowlanych, wynajem maszyn budowlanych, wznoszenie 
budynków i innych konstrukcji, wznoszenie prefabrykowa-
nych budynków i konstrukcji.

(210) 522813 (220) 2020 12 31
(731) CODILIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, 
badania rynku, usługi porównywania cen, doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, zarządzanie 
w zakresie zamówień w handlu, wyceny handlowe, agencje 
importowo-eksportowe, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradz-

two dotyczące organizowania działalności gospodarczej, 
rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, 
agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama bill-
boardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie mate-
riału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespon-
dencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy ra-
diowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich w postaci zakupów pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 42 analizy syste-
mów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub 
programów, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 
programowanie komputerowe, kontrola jakości, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramo-
wania komputerowego, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, powielanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, opracowywanie projek-
tów technicznych, usługi komputerowe w zakresie ochrony 
antywirusowej, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów 
serwerów [sieci komputerowe], wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting].

(210) 522814 (220) 2020 12 31
(731) CODILIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, 
badania rynku, usługi porównywania cen, doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, zarządzanie 
w zakresie zamówień w handlu, wyceny handlowe, agencje 
importowo-eksportowe, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradz-
two dotyczące organizowania działalności gospodarczej, 
rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, 
agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
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w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama bill-
boardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie mate-
riału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespon-
dencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy ra-
diowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich w postaci zakupów pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 42 analizy syste-
mów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub 
programów, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 
programowanie komputerowe, kontrola jakości, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramo-
wania komputerowego, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, powielanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, opracowywanie projek-
tów technicznych, usługi komputerowe w zakresie ochrony 
antywirusowej, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów 
serwerów [sieci komputerowe], wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting].

(210) 522817 (220) 2021 01 04
(731) WIŚNIEWSKA MAGDALENA, Rozprza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONOPNY RAJ

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 05.03.14, 29.01.12
(510), (511) 30 słodycze czekoladowe, słodycze piankowe, 
słodycze nielecznicze, słodycze [cukierki], słodycze owoco-
we, słodycze zawierające owoce, karmelki twarde [słodycze], 
dropsy owocowe [słodycze], nadzienie do słodyczy, słodycze 
bez cukru, słodycze słodzone ksylitolem, słodycze do żucia, 
nielecznicze słodycze do żucia, słodycze o smaku owoco-
wym, słodycze z gotowanego cukru, nielecznicze słodycze 
[wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze na bazie miodu, 
słodycze na bazie mięty [nielecznicze], nielecznicze słodycze 
w postaci karmelków, nielecznicze słodycze w postaci toffi, 
nielecznicze słodycze w postaci skondensowanej, piankowe 
słodycze na bazie cukru, słodycze lodowe w postaci lizaków, 
nielecznicze słodycze o gumowej konsystencji, nielecznicze 
słodycze w postaci nugatu, nielecznicze słodycze na bazie 
alkoholu, nielecznicze słodycze w postaci krówek, nieleczni-
cze słodycze zawierające aromaty ziołowe, nielecznicze sło-
dycze o smaku mięty, nielecznicze słodycze w postaci cze-
koladowych eklerek, nielecznicze słodycze w postaci cukro-
wych wyrobów cukierniczych, słodycze do żucia z płynnym 
nadzieniem owocowym (nielecznicze), cukierek odświeżają-
cy oddech [słodycze], inny niż do celów farmaceutycznych, 

lodowe słodycze, musy (słodycze), słodycze gotowane, gala-
retki owocowe [słodycze], preparaty do produkcji słodyczy, 
słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, 35 usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych zwią-
zane z artykułami spożywczymi, usługi sklepów detalicznych 
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgna-
cyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplemen-
tami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami diety.

(210) 522818 (220) 2020 12 31
(731) ROEHRYCH PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obserwator.on-line obserwujemy, nie oceniamy

(531) 16.03.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 41 fotografowanie, działalność kulturalna.

(210) 522829 (220) 2020 12 30
(731) JAGIEŁŁO-BLOCH KATARZYNA MUZEON,  

Trzęsacz Klifowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Włącz wyobraźnię! MUZEON

(531) 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o edukacji, informacja o impre-
zach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organi-
zowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, przekazywanie know-how [szkolenia], 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi agencji dystrybu-
cji biletów [rozrywka], usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, 
usługi muzeów [wystawy], usługi kulturalne, edukacyjne lub 
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi rozryw-
kowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 
usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 522839 (220) 2020 12 30
(731) SERIS KONSALNET CLEANING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Q EYE

(531) 02.09.04, 16.01.04, 16.01.06, 26.04.02, 26.04.07, 
26.04.12, 26.04.14, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 wybielacze stosowane w pralnictwie, środki 
zmiękczające do celów pralniczych, środki wybielające sto-
sowane w pralnictwie (ultramaryna), płyny do prania, prosz-
ki do prania, preparaty do prania chemicznego, powietrze 
sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, amoniak 
do czyszczenia, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako de-
tergent, preparaty wybielające i inne substancje do użytku 
w praniu, środki wygładzające i nadające praniu połysk, pre-
paraty do czyszczenia tkanin, preparaty do mycia do użytku 
domowego, soda wybielająca, soda krystaliczna do czysz-
czenia, wosk pralniczy, zapachowe woski, preparaty do usu-
wania wosku, środki do usuwania wosku, środek do usuwa-
nia wosku z podłóg, preparaty do usuwania wosku z podłóg, 
środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szoro-
wania], mydło [detergent], środki polepszające działanie de-
tergentów, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, 
kulki do prania z detergentem, detergenty piorące do użytku 
w gospodarstwie domowym, preparaty do odbarwiania, 
preparaty czyszczące do samochodów, preparaty do czysz-
czenia tapet, preparaty do czyszczenia i odświeżania, aerozo-
le czyszczące, aerozole odtłuszczające, antypoślizgowe pły-
ny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, detergenty 
do muszli klozetowych, detergenty do użytku domowego, 
detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, kostki 
mydła do czyszczenia do użytku domowego, kreda czysz-
cząca, ług sodowy, środki do usuwania lakierów, mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania pod-
łóg, mieszanka do polerowania podłóg, mieszanki czyszczą-
ce do usuwania plam, mieszanki do mycia okien, mieszanki 
do pielęgnacji podłóg, mieszanki polerujące, mieszanki usu-
wające farbę, mydła do użytku domowego, naturalne pasty 
do podłóg, naturalne woski do podłóg, pasta do podłogi, 
płyny do czyszczenia, płyny do szorowania, preparaty czysz-
czące do dywanów, preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, preparaty czyszczące do stosowania 
na płytkach, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty 
do prania, proszek do szorowania, proszki do polerowania, 
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki 
czyszczące, środki do polerowania, substancje do szoro-
wania, wosk do podłóg, 7 odkurzacze, worki do odkurza-
czy, szczotki do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, węże 
do odkurzaczy, torby do odkurzaczy, odkurzacze do celów 
przemysłowych, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, 
odkurzacze do celów domowych, odkurzacze do użytku 
domowego, maszyny do czyszczenia dywanów, urządzenia 
do prania dywanów, elektryczne odkurzacze do dywanów, 
maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów, maszyny 
przemysłowe do odkurzania dywanów, polerki elektrycz-
ne, polerki do podłogi, maszyny do polerowania, maszyny 
do polerowania podłóg, maszyny do czyszczenia przemy-
słowego [polerki], maszyny do polerowania podłóg [elek-
tryczne], elektryczne maszyny do czyszczenia [polerowania] 

butów, instalacje odsysające pył do czyszczenia, elektryczne 
mopy parowe, pługi śnieżne, pługi do usuwania darni, pral-
ki, kosiarki, 9 optyczne urządzenia pomiarowe, optyczne 
elementy pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia 
pomiarowe, automatyczne urządzenia pomiarowe, urzą-
dzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia monitorujące, elek-
tryczne, czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, urzą-
dzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 
elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, 
urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne 
niż stosowane w pojazdach], elektryczne i elektroniczne 
alarmy antywłamaniowe, urządzenia do analizy gazów, urzą-
dzenia przeciwpożarowe, systemy zraszaczy do gaszenia 
ognia, komputery, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
skanery, bankomaty, procesory główne (cpu), radia [odbior-
niki radiowe], 12 autokary, ciężarówki, furgony [pojazdy], 
pojazdy, motocykle, skutery [pojazdy], pojazdy elektryczne, 
pojazdy opancerzone, drony, pojazdy zdalnie sterowane, 
pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, samochody,  
35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, usługi w zakresie przenoszenia pracowni-
ków, usługi w zakresie relokacji pracowników, tymczasowe 
wyznaczenie pracowników, 37 sprzątanie nieruchomości, 
sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hote-
li, sprzątanie fabryk, sprzątanie szkół, sprzątanie sklepów, 
sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie toalet pu-
blicznych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie 
terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzą-
tanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie budyn-
ków i terenów przemysłowych, sprzątanie biur na podstawie 
umowy, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie 
centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie 
budynków biurowych i lokali handlowych, usługi czyszcze-
nia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie in-
formacji związanych ze sprzątaniem budynków, sprzątanie 
obiektów przed imprezami i po imprezach, usługi demon-
tażu, 39 transport odpadów, wywóz odpadów [transport], 
usługi wywozu odpadów, 40 usuwanie odpadów [obróbka 
odpadów], niszczenie odpadów, obróbka [recykling] od-
padów, niszczenie odpadów i śmieci, doradztwo związane 
z niszczeniem odpadów i śmieci, doradztwo związane z re-
cyklingiem odpadów i śmieci.

(210) 522840 (220) 2020 12 30
(731) SERIS KONSALNET CLEANING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q EKO

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wybielacze stosowane w pralnictwie, środki 
zmiękczające do celów pralniczych, środki wybielające sto-
sowane w pralnictwie (ultramaryna), płyny do prania, prosz-
ki do prania, preparaty do prania chemicznego, powietrze 
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sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, amoniak 
do czyszczenia, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako de-
tergent, preparaty wybielające i inne substancje do użytku 
w praniu, środki wygładzające i nadające praniu połysk, pre-
paraty do czyszczenia tkanin, preparaty do mycia do użytku 
domowego, soda wybielająca, soda krystaliczna do czysz-
czenia, wosk pralniczy, zapachowe woski, preparaty do usu-
wania wosku, środki do usuwania wosku, środek do usuwa-
nia wosku z podłóg, preparaty do usuwania wosku z podłóg, 
środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szoro-
wania], mydło [detergent], środki polepszające działanie de-
tergentów, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, 
kulki do prania z detergentem, detergenty piorące do użytku 
w gospodarstwie domowym, preparaty do odbarwiania, 
preparaty czyszczące do samochodów, preparaty do czysz-
czenia tapet, preparaty do czyszczenia i odświeżania, aerozo-
le czyszczące, aerozole odtłuszczające, antypoślizgowe pły-
ny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, detergenty 
do muszli klozetowych, detergenty do użytku domowego, 
detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, kostki 
mydła do czyszczenia do użytku domowego, kreda czysz-
cząca, ług sodowy, środki do usuwania lakierów, mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania pod-
łóg, mieszanka do polerowania podłóg, mieszanki czyszczą-
ce do usuwania plam, mieszanki do mycia okien, mieszanki 
do pielęgnacji podłóg, mieszanki polerujące, mieszanki usu-
wające farbę, mydła do użytku domowego, naturalne pasty 
do podłóg, naturalne woski do podłóg, pasta do podłogi, 
płyny do czyszczenia, płyny do szorowania, preparaty czysz-
czące do dywanów, preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, preparaty czyszczące do stosowania 
na płytkach, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty 
do prania, proszek do szorowania, proszki do polerowania, 
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki 
czyszczące, środki do polerowania, substancje do szoro-
wania, wosk do podłóg, 7 odkurzacze, worki do odkurza-
czy, szczotki do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, węże 
do odkurzaczy, torby do odkurzaczy, odkurzacze do celów 
przemysłowych, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, 
odkurzacze do celów domowych, odkurzacze do użytku 
domowego, maszyny do czyszczenia dywanów, urządzenia 
do prania dywanów, elektryczne odkurzacze do dywanów, 
maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów, maszyny 
przemysłowe do odkurzania dywanów, polerki elektrycz-
ne, polerki do podłogi, maszyny do polerowania, maszyny 
do polerowania podłóg, maszyny do czyszczenia przemy-
słowego [polerki], maszyny do polerowania podłóg [elek-
tryczne], elektryczne maszyny do czyszczenia [polerowania] 
butów, instalacje odsysające pył do czyszczenia, elektryczne 
mopy parowe, pługi śnieżne, pługi do usuwania darni, pral-
ki, kosiarki, 9 optyczne urządzenia pomiarowe, optyczne 
elementy pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia 
pomiarowe, automatyczne urządzenia pomiarowe, urzą-
dzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia monitorujące, elek-
tryczne, czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, urzą-
dzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 
elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, 
urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne 
niż stosowane w pojazdach], elektryczne i elektroniczne 
alarmy antywłamaniowe, urządzenia do analizy gazów, urzą-
dzenia przeciwpożarowe, systemy zraszaczy do gaszenia 
ognia, komputery, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
skanery, bankomaty, procesory główne (cpu), radia [odbior-
niki radiowe], 12 autokary, ciężarówki, furgony [pojazdy], 
pojazdy, motocykle, skutery [pojazdy], pojazdy elektryczne, 
pojazdy opancerzone, drony, pojazdy zdalnie sterowane, 

pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, samochody, 
35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, usługi w zakresie przenoszenia pracowni-
ków, usługi w zakresie relokacji pracowników, tymczasowe 
wyznaczenie pracowników, 37 sprzątanie nieruchomości, 
sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hote-
li, sprzątanie fabryk, sprzątanie szkół, sprzątanie sklepów, 
sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie toalet pu-
blicznych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie 
terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzą-
tanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie budyn-
ków i terenów przemysłowych, sprzątanie biur na podstawie 
umowy, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie 
centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie 
budynków biurowych i lokali handlowych, usługi czyszcze-
nia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie in-
formacji związanych ze sprzątaniem budynków, sprzątanie 
obiektów przed imprezami i po imprezach, usługi demon-
tażu, 39 transport odpadów, wywóz odpadów [transport], 
usługi wywozu odpadów, 40 usuwanie odpadów [obróbka 
odpadów], niszczenie odpadów, obróbka [recykling] od-
padów, niszczenie odpadów i śmieci, doradztwo związane 
z niszczeniem odpadów i śmieci, doradztwo związane z re-
cyklingiem odpadów i śmieci.

(210) 522848 (220) 2021 01 04
(731) PAJĄK JAKUB HARVEO, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) HARVEO
(510), (511) 36 agencje kredytowe, biura kredytowe, doradz-
two dotyczące kredytów, doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, doradztwo kredytowe, doradztwo 
w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 
doradztwo związane z organizowaniem kredytów hipo-
tecznych, doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów 
hipotecznych, dostarczanie informacji o kredytach, finan-
sowanie kredytów, finansowanie kredytów handlowych, 
finansowanie kredytów hipotecznych, finansowanie kredy-
tów mieszkaniowych, finansowanie kredytów osobistych, 
finansowanie pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, 
konsultacje kredytowe, kredyty hipoteczne i usługi finanso-
wania, ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, 
ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, organizowanie 
kredytów, organizowanie kredytów hipotecznych, organizo-
wanie ubezpieczenia kredytów, organizowanie udzielania 
kredytów handlowych, pośrednictwo w umowach kredy-
towych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów 
hipotecznych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecz-
nych, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredy-
tów hipotecznych, refinansowanie kredytów hipotecznych, 
sprawdzania zdolności kredytowej, ubezpieczenia kredytów, 
udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, 
udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolno-
ścią kredytową firm i osób fizycznych, udzielanie kredytów, 
udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów  
hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, udzielanie kre-
dytów komercyjnych, udzielanie kredytów konsumenckich, 
udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek, 
usługi agencji kredytowych, usługi brokerskie w zakresie 
kredytów, usługi doradcze dotyczące kredytów, usługi do-
radcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi doradztwa 
związane z kredytem, usługi kredytowe, usługi kredytowa-
nia nieruchomości, usługi kredytu konsumenckiego, usługi 
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pośrednictwa w zakresie kredytów samochodowych, usługi 
ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, usługi 
ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowymi, usłu-
gi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi 
w zakresie doradztwa kredytowego, usługi w zakresie infor-
macji kredytowej, usługi w zakresie kredytów hipotecznych, 
usługi w zakresie kredytów finansowych, usługi w zakresie 
oceny zdolności kredytowej, usługi w zakresie organizo-
wania kredytów, usługi w zakresie przyznawania kredytów, 
zapytania i konsultacje kredytowe, pośrednictwo w zakresie 
ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń 
innych niż na życie, usługi agencji pośrednictwa nierucho-
mości mieszkaniowych, usługi agencji ubezpieczeniowej 
i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradztwa i po-
średnictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi po-
średnictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpiecze-
niowego, usługi w zakresie nieruchomości, usługi finanso-
we, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, agencje 
nieruchomości, agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednic-
twa handlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie za-
kupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostar-
czanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, finansowanie 
inwestycji budowlanych, finansowanie projektów dewelo-
perskich, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], na-
bywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowa-
nie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie fi-
nansowania w zakresie operacji budowlanych, pomoc w za-
kresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finan-
sowych w nieruchomościach, powiernictwo nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji w zakresie 
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi 
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi do-
radcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi do-
radcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania wła-
sności na rzecz osób trzecich, zarządzanie portfelem nieru-
chomości, działalność finansowa, finansowe usługi bankowe, 
pośrednictwo w usługach finansowych, doradztwo i analiza 
finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie 
inwestycji mieszkaniowych, doradztwo w zakresie inwestycji 
finansowych, doradztwo finansowe, niezależne doradztwo 
w zakresie planowania finansowego, pośrednictwo finan-
sowe dla obcokrajowców, doradztwo w zakresie kredytów 
i finansowania dla obcokrajowców.

(210) 522854 (220) 2021 01 04
(731) SZWARODZKI MICHAŁ, Bogumiłów
(540) (znak słowny)
(540) balonowo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży papeterii okolicznościowej 
tj. zaproszeń, winietek, kartek okolicznościowych, girland 
papierowych, topperów, usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet artyku-
łów dekoracyjnych, balonów, dekoracji z balonów, kompo-
zycji z balonów, girland z balonów, akcesoriów i dodatków 
do balonów, usługi projektowania materiałów i gadżetów 
reklamowych, usługi projektowania personalizowanych 
materiałów i gadżetów reklamowych, obróbka tekstów, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie 

wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, 
prezentowanie produktów, w tym w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, 41 usługi 
doradztwa w zakresie dekorowania balonami, wyboru deko-
racji oraz produktów, usługi w zakresie dekorowania balona-
mi, usługi w zakresie wypuszczania balonów na przyjęciach 
okolicznościowych i imprezach masowych, wypożyczanie 
dekoracji teatralnych, wypożyczanie dekoracji scenicznych, 
usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne 
niż do celów reklamowych, usługi kaligrafii, planowanie 
przyjęć, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, or-
ganizowanie balów, organizowanie dyskotek, organizowanie 
i prowadzenia warsztatów i szkoleń, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, usługi w zakresie szkoleń 
z zakresu wykonywania dekoracji, usługi dekorowania akce-
soriami dekoracyjnymi na przyjęcia.

(210) 522856 (220) 2021 01 05
(731) CHMIEL BOGDAN FIRMA HANDLOWA  

BOGDAN CHMIEL, Wieprz
(540) (znak słowny)
(540) GOLD WINGS
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, suplementy die-
ty dla zwierząt, środki bakteriobójcze dla zwierząt, w tym 
ptaków, laseczki siarkowe do dezynfekcji pomieszczeń dla 
zwierząt, w tym ptaków, środki do tępienia pasożytów, środ-
ki odstraszające insekty dla zwierząt, w tym ptaków, środki 
ochronne na bazie tranu, produkty farmaceutyczne i wete-
rynaryjne, leki weterynaryjne, w tym środki do poprawiania 
kondycji gołębi i innych ptaków, dodatki lecznicze do po-
żywienia zwierząt, produkty sanitarne do celów weteryna-
ryjnych, 31 pokarm dla zwierząt, karmy dla zwierząt, pasze 
dla zwierząt, wapno do pasz, pokarm dla ptaków, nasiona 
dla ptaków, kołacze dla gołębi, karma mineralna dla gołębi 
i drobiu, napoje dla zwierząt, w tym dla ptaków, produkty 
do hodowli zwierząt, niemedyczne suplementy, toniki oraz 
napoje dla zwierząt, niemedyczne suplementy, toniki oraz 
napoje dla ptaków, wzmacniające substancje odżywcze 
dla zwierząt, w tym dla ptaków, olej z kiełków pszenicy, sok 
czosnkowy, drożdże, wszystkie te towary są przeznaczo-
ne dla gołębi, drobiu i ptaków ozdobnych, oleje, ekstrakty 
i mieszanki ziół, owoców, warzyw kwasów organicznych 
przeznaczone dla gołębi, drobiu i ptaków ozdobnych, pasza 
odżywcza i wzmacniająca dla zwierząt, środki mikrobiolo-
giczne dla zwierząt, w tym dla ptaków, żwirek dla ptaków, 
w tym dla gołębi [grit], dodatki niemedyczne do środ-
ków żywieniowych dla zwierząt, dodatki do pasz do ce-
lów leczniczych dla zwierząt, ziarna, ziarna zbóż, nasiona, 
zboże na pasze dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, 
pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty na ściółkę dla 
zwierząt, artykuły spożywcze, karmy i pasze dla zwierząt, 
w tym zwierząt gospodarskich, mączki dla zwierząt, mączka 
rybna na pasze dla zwierząt, mielone produkty spożywcze 
dla zwierząt, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach dla zwierząt, w tym dla ptaków, 
produkty rolne i leśne niepreparowane, nieprzetworzone, 
zboże na pasze dla zwierząt, ziarna, zboże, ziarno do żywienia 
zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, świeże kiełki wa-
rzyw przystosowane do spożycia, w tym: kiełki brokułu, bu-
raka, chińskiej róży, czosnku, fasoli, fasoli Mung, groszku, pora, 
rzodkiewki, rzeżuchy, czerwonej i zielonej, słonecznika, soi, 
soczewicy, słód, przetwory słodowe, świeże owoce, orzechy, 
warzywa i zioła, grzyby, oliwki, zwierzęta hodowlane do repro-
dukcji, zwierzęta żywe, ryby żywe, owoce morza (żywe).
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(210) 522860 (220) 2021 01 04
(731) ADAMCZEWSKI MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO USŁUGOWE P7, Węglew-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSKARY

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 25 skarpety termoaktywne, skarpety do jogi, 
skarpety do spania, skarpety do kostek, skarpety wewnętrz-
ne do obuwia [stopki], skarpetki wełniane, skarpetki sporto-
we, skarpetki męskie, skarpetki, skarpetki dla sportowców, 
skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki antypo-
ślizgowe, bielizna osobista i nocna, obuwie, odzież, nakrycia 
głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 522862 (220) 2021 01 04
(731) A4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierdy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CoffeeForYou

(531) 05.07.27, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, ziarna kawy, mieszanki kawowe, kawa 
mielona, palone ziarna kawy, 40 mielenie kawy, palenie 
i przetwarzanie kawy.

(210) 522864 (220) 2021 01 04
(731) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) COBANCE STUDIO
(510), (511) 35 reklama banerowa, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi 
reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, rekla-
ma on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, re-
klama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komu-
nikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama promocyjna projektów badawczych, 
reklama radiowa, reklama towarów i usług sprzedawców  
on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszu-
kiwania, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopi-
smach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, reklama za pomocą marketingu bezpośrednie-
go, reklama zewnętrzna, reklamowanie kin, reklamowania 
towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wy-
godne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedaw-

ców, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając 
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych do-
stawców, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), 
reklamowych rozpowszechnianie ogłoszeń -), reklamy kino-
we, reklamy prasowe (przygotowywanie -), reklamy telewi-
zyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozpowszechnia-
nie danych związanych z reklamy, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie mate-
riałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam, 
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez In-
ternet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpo-
wszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci ko-
munikacyjnej on-line w Internecie, rozpowszechnianie re-
klam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośred-
nictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, rozwój planu marketingowego, rynkowe 
badania opinii publicznej, sondowanie rynku, sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, sporządzenie raportów biznesowych, sporządzanie 
raportów do celów marketingowych, świadczenie usług 
w zakresie reklamy komputerowej, teksty (tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych -), telemarketing, testowanie 
marki, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie i wy-
najem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie 
i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie informa-
cji handlowych, udzielanie informacji dotyczących marketin-
gu, umieszczanie reklam, udzielanie informacji handlowych, 
udzielanie informacji związanymi z reklamą, usługi agencji 
marketingowych, usługi agencji reklamowych, usługi analizy 
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, usługi badaw-
cze związane z reklamą, usługi dopasowywania w ramach 
sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontak-
tów między reklamodawcami a właścicielami stron interne-
towych, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, 
usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze doty-
czące reklamy, promocji i marketingu, usługi doradcze w za-
kresie marketingu, usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi dorad-
cze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi doradcze 
związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, usługi 
doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradztwa w za-
kresie zarządzania biznesowego, usługi doradztwa w zakre-
sie public relations, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
biznesowego za pośrednictwem internetu, usługi edycji tek-
stów, usługi komputerowego maszynopisania, usługi konsul-
tacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi kon-
sultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe w za-
kresie marketingu internetowego, usługi marketingowe, 
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek inter-
netowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi ma-
szynopisania, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, 
usługi planowania w zakresie reklamy, usługi planowania 
w celu badań marketingowych, usługi pośrednictwa związa-
ne z reklamowaniem, usługi programów lojalnościowych dla 
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usłu-
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem teleksu, usługi promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem środków audio-
wizualnych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi public 
relations, usługi reklamowe, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, usługi reklamowe dla branży literackiej, 
usługi reklamowe dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczą-
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ce sprzedały pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące in-
westycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące gazet, 
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi rekla-
mowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące 
sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące 
hoteli, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem bloga, usługi reklamowe i promocyjne oraz 
dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne 
(publicity), usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzysta-
niu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicz-
nego, usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świado-
mości społecznej na temat zespołu nerczycowego i ognisko-
wego segmentalnego szkliwienia kłębuszków [FSGS], usługi 
reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe obejmujące 
promowanie działań zwiększających świadomość społe-
czeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości kor-
poracyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe świadczone 
przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi rekla-
mowe ukierunkowane na promowanie działań zwieszają-
cych świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicja-
tyw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, 
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie opieki społecznej, usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw śro-
dowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świado-
mości społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi re-
klamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, 
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napo-
jów, usługi reklamowe w zakresie promocji usług makler-
skich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, 
usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi re-
klamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe 
w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe 
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamowe 
w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach ko-
respondencji masowej, usługi reklamowe w zakresie artyku-
łów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży to-
warów, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świa-
domości społecznej na lemat korzyści i robienia zakupów 
w lokalnych sklepach, usługi reklamowe w zakresie odzieży, 
usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach te-
lewizyjnych, usługi reklamowe z a pośrednictwem Internetu, 
usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, 
usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi re-
klamowe związane z książkami, usługi reklamowe związane 
z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związane z pojaz-
dami samochodowymi, usługi reklamowe związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe 
związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cu-
krzycy, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy polityczne, 
usługi stenograficzne, usługi w zakresie promocji działalno-
ści gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, 
usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprze-
daży, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy 
graficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w za-

kresie reklamy i promocji sprzedaży, wyceny handlowe, wy-
najem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem bilbordów 
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajem materiałów reklamowych, wy-
najem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, wy-
najem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem po-
wierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni 
reklamowej on-line, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie in-
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób 
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie przestrzeni re-
klamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, zarządzanie persone-
lem zajmującym się marketingiem, zarządzanie personelem 
zajmującym się sprzedażą, zawieranie umów reklamowych 
na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy i pro-
mocji na rzecz osób trzecich, 38 elektroniczne przesyłanie 
wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne przesy-
łanie plików, elektroniczne przesyłanie wiadomości, elektro-
niczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne przesyła-
nie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez 
światową sieć komputerową, fora [pokoje rozmów] dla ser-
wisów społecznościowych, forum dyskusyjne (udostępnia-
nie Internetu dla -), emisja filmów za pośrednictwem Interne-
tu, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem In-
ternetu, komunikacja przez sieci elektroniczne, 42 aktualizo-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizacja 
stron głównych dla osób trzecich, aktualizacja programów 
komputerowych, aktualizacja stron głównych do sieci kom-
puterowych, aktualizowanie banków pamięci systemów 
komputerowych, aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, aktualizowanie programów komputerowych 
na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, 
analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza 
i ocena dotycząca opracowywania produktów, analizy kom-
puterowe, artyści graficy (usługi -), audyt jakości, badania do-
tyczące programów komputerowych, badanie i doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, badania i do-
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania 
w dziedzinie komputerów, badania w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie 
sprzętu komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo 
i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputero-
wych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów kompute-
rowych, doradztwo komputerowe, doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradz-
two specjalistyczne związane z programowaniem kompute-
rowym, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo techniczne związane 
z programowaniem komputerów, doradztwo techniczne 
związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo 
techniczne związane z zastosowaniem i używaniem opro-
gramowania komputerowego, doradztwo techniczne zwią-
zane z instalacją i konserwacja oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów kompute-
rowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interneto-
wego, doradztwo sprawach komputerów, doradztwo 
w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa komputerów, doradztwo w zakresie progra-
mowania komputerów, doradztwo w zakresie projektowania 
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stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania 
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowa-
nia i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w za-
kresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie pro-
jektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w zakresie premiowania 
stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, doradztwo związane z konserwa-
cją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane 
z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo zwią-
zane z projektowaniem i opracowywaniem programów 
komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem 
i opracowywaniem programów oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo związane z projektowaniem i opraco-
wywaniem programów komputerowych baz danych, do-
radztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron in-
ternetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron 
głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, dostarczanie informacji związa-
nych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, dostarczanie informacji zwią-
zanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramo-
wania komputerowego, hosting elektronicznych przestrzeni 
pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów 
i usług, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, ho-
sting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony in-
ternetowe, hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz 
osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dysku-
sji, hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób 
trzecich do celów wymiany treści on-line, hosting kompute-
rowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, 
hosting obiektów internetowych on-line dla osób trzecich, 
hosting obiektów on-line do prowadzenia dyskusji interak-
tywnych, hosting oprogramowania do użytku w zarządza-
niu bibliotekami, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting 
platform komunikacyjnych w Internecie, hosting platform 
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, 
hosting platform transakcyjnych w Internecie, hosting plat-
form w Internecie, hosting podkastów, hosting portali inter-
netowych, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby 
stron internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w In-
ternecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, hosting prze-
strzeni pamięciowej w Internecie, hosting rozrywkowych 
treści multimedialnych, hosting serwerów, hosting serwerów 
i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS,  
Access Control as a Service, hosting skomputeryzowanych 
danych, plików, aplikacji i informacji, hosting spersonalizowa-
nych stron internetowych, hosting stron internetowych  
w Internecie, hosting stron internetowych, hosting stron in-
ternetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach kompute-
rowych dla globalnej sieci komputerowej, hosting stron 
komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, ho-
sting strony internetowej w zakresie elektronicznego prze-
chowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting strony inter-
netowej on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla 
przedsiębiorstw, hosting treści cyfrowych, mianowicie 
dzienników i blogów on-line, hosting treści cyfrowych w In-
ternecie, hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, 
hosting videocastów, instalacja i dostosowanie na zamówie-
nie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja 
i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, 
instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania da-
nych, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania 

komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania 
baz danych, instalacja i utrzymanie programów komputero-
wych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramo-
wania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, instalacja, 
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, 
instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramo-
wania komputerowego dla systemów komputerowych, in-
stalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy 
danych, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, 
instalacja oprogramowania komputerowego, instalacja 
oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS,  
Access Control as a Service], instalacja oprogramowania 
umożliwiającego dostęp do Internetu, instalacja oprogramo-
wania do baz danych, instalacja programów komputero-
wych, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramo-
wania komputerowego, instalacje oprogramowania kompu-
terowego, instalowanie programów komputerowych, insta-
lowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób 
trzecich, integracja oprogramowania komputerowego, inte-
gracja systemów i sieci komputerowych, interaktywne usługi 
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie 
i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie on-line, 
kompilacja stron internetowych, kompilacja programów 
komputerowych, komputerowy sprzęt (doradztwo w zakre-
sie -), konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzę-
towego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramo-
wania, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą 
oprogramowania, konfiguracja systemów i sieci komputero-
wych, konserwacja i aktualizacja oprogramowania do syste-
mów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, konserwacja oprogramowania do systemów 
łączności, konserwacja oprogramowania używanego w ob-
szarze handlu elektronicznego, konserwacja oprogramowa-
nia do przetwarzania danych, konserwacja programów kom-
puterowych, konwersja programów komputerowych i da-
nych, inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych i pro-
gramów komputerowych (inna niż konwersja fizyczna), 
konwersja danych elektronicznych, monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowa-
nego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzy-
skiwanie danych komputerowych, odzyskiwanie danych 
ze smartfonów, opracowanie oprogramowania kompute-
rowego, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, opracowywanie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], opracowywanie sprzętu komputero-
wego i oprogramowania, opracowywanie systemów kom-
puterowych, oprogramowanie komputerowe (instalacje -), 
pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
platforma jako usługa [PaaS], programowanie komputerów, 
programowanie komputerów na potrzeby Internetu, pro-
gramowanie komputerów i konserwacja programów kom-
puterowych, programowanie komputerowe dla osób trze-
cich, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, 
projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Interne-
cie, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie gra-
ficzne, projektowanie druków, projektowanie i opracowy-
wanie stron głównych i stron internetowych, projektowa-
nie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, 
projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia 
stron WWW w Internecie, projektowanie i tworzenie witryn 
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internatowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie 
i tworzenie stron głównych i stron internetowych, projekto-
wanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trze-
cich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie 
i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projek-
towanie opakowań, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie ozdobnego opracowania gra-
ficznego, projektowanie sklepów, projektowanie sieci kom-
puterowych na rzecz osób trzecich, projektowanie stron 
domowych i stron internetowych, projektowanie stron 
głównych i witryn internetowych, projektowanie stron 
głównych, projektowanie stron internetowych, projekto-
wanie stron internetowych w celach reklamowych, projek-
towanie systemów komputerowych, projektowanie wizy-
tówek, przechowywanie danych elektronicznych, przecho-
wywanie danych on-line, przechowywanie dokumentów 
w formie elektronicznej, tworzenie i utrzymywanie stron 
komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trze-
cich, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blo-
gów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowa-
nych stron internatowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych do telefonów komórkowych, tworzenie 
platform komputerowych, tworzenie platform interneto-
wych do handlu elektronicznego, tworzenie platform kom-
puterowych na rzecz osób trzecich, tworzenie programów 
do przetwarzania danych, tworzenie programów kompute-
rowych do przetwarzania danych, tworzenie programów 
komputerowych, tworzenie stron elektronicznych, tworze-
nie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie 
stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron inter-
netowych dla innych, tworzenie stron internetowych, 
tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów kompu-
terowych, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie 
i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworze-
nie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, udostęp-
nienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze doty-
czące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, 
usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, 
usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycz-
nych, usługi doradcze i informacyjne związane z projekto-
waniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowa-
nia komputerów, usługi doradcze i informacyjne związane 
z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze 
i informacyjne związane z projektowaniem, programowa-
niem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi graficzne, usługi dostawcy hostingu w chmurze, 
usługi doradztwa technicznego związane z programowa-
niem komputerowym, usługi konsultacyjne związane 
z oprogramowaniem komputerowym, usługi projektów 
graficznych, usługi projektowania grafiki komputerowej, 
usługi projektowania graficznego wspomaganego kompu-
terowo, usługi projektowania związane z opakowaniami, 
wynajmowanie serwerów www.

(210) 522872 (220) 2021 01 04
(731) CITY ONE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) CITY 1
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama 
za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamo-
wych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa-
nie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie 
materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, pro-
spektów, druków, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie 
o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
przegląd prasy, usługi marketingowe, badania rynkowe 
w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, 
badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub rekla-
mowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicz-
nej w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania ist-
niejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościa-
mi, agencje nieruchomości agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, dzierżawa wynajmowanie mieszkań, biur 
i pomieszczeń magazynowych, zarządzanie majątkiem nie-
ruchomym, 37 budownictwo, prowadzenie działalności de-
weloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na bu-
dowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, usługi remontowe budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, 
naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wod-
no- inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, 
instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budyn-
ków przed wilgocią, informacja budowlana, izolowanie bu-
dynków, tynkowanie.

(210) 522873 (220) 2021 01 04
(731) CITY ONE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) city 1

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.03
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, rekla-
ma za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów rekla-
mowych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i pro-
mocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmo-
wanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnia-
nie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publiko-
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wanie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulo-
tek, prospektów, druków, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, 
informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, 
badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, 
marketingowych, badania opinii publicznej, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań 
handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach 
przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach 
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi dystrybu-
cji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów 
za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu 
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej 
bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, 
agencje nieruchomości agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, dzierżawa wynajmowanie mieszkań, 
biur i pomieszczeń magazynowych, zarządzanie ma-
jątkiem nieruchomym, 37 budownictwo, prowadzenie 
działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, 
realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe bu-
dynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, 
usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, 
roboty ziemne oraz wodno- inżynieryjne, wykonywanie 
dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, 
nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków przed 
wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków, 
tynkowanie.

(210) 522887 (220) 2021 01 05
(731) WROŃSKI ARTUR, Głowno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR.CROW

(531) 03.07.12, 03.07.17, 16.03.13, 09.07.09, 09.03.25, 26.04.04, 
26.04.15, 27.05.01

(510), (511) 16 druki, 18 torby na odzież sportową, 
24 dzianiny elastyczne na odzież sportową, materiał tka-
ny z oddychającą powłoką poliuretanową przeznaczo-
ny do odzieży nieprzemakalnej, materiały do produkcji 
odzieży, materiały tekstylne do produkcji odzieży, tka-
niny elastyczne na odzież, 25 chusty [odzież], dzianina 

[odzież], komplety do joggingu [odzież], komplety odzie-
żowe ze spodenkami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki 
[odzież], odzież, odzież damska, odzież codzienna, odzież 
ciążowa, nieprzemakalna odzież wierzchnia, odzież dla 
chłopców, odzież dla małych dzieci, odzież do biegania, 
odzież do spania, odzież do sztuk walki, odzież dziecięca, 
odzież dziewczęca, odzież gimnastyczna, odzież futrzana, 
odzież dżinsowa, odzież męska, odzież męska, damska 
i dziecięca, odzież narciarska, odzież modelująca, odzież 
niemowlęca, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
odzież nieprzemakalna, odzież rekreacyjna, odzież spor-
towa, odzież surfingowa, odzież wiatroszczelna, odzież 
wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziew-
cząt, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla 
kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzch-
nia dla niemowląt, odzież wodoodporna, opaski na gło-
wę [odzież], pajacyki dla dzieci [odzież], pikowane kurtki 
[odzież], rękawiczki jako odzież, pulowery bez rękawów 
[odzież], spodnie do joggingu [odzież], szorty [odzież], 
swetry [odzież], topy [odzież], 40 przeróbki odzieży [pro-
dukcja na zamówienie].

(210) 522892 (220) 2021 01 07
(731) DOBROWOLSKA-SKARZYŃSKA PAULA, Pogórze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PoCoPozyTYwni

(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka 
i sport, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń 
pisemnych.

(210) 522898 (220) 2021 01 07
(731) KOKOCZKA MAGDALENA, Lipinki 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA CIASTKARNIA PYSZOTKA LIPINKI

(531) 05.07.02, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 30 chrupiące pieczywo, ciastka, ciasta, placki, 
słodkie bułki, słodkie polewy i nadzienia, gotowe desery 
[wyroby cukiernicze], lodowe wyroby cukiernicze, batoniki 
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owo-
ców [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze, pączki, desery 
czekoladowe, desery lodowe, lody.

(210) 522903 (220) 2021 01 07
(731) MAKAROWSKI BARTOSZ BURSZTYN SKŁAD, Orły
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MEBEL ELITE

(531) 01.01.05, 01.01.10, 12.01.09, 13.01.06, 13.01.11, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 20 meble.

(210) 522904 (220) 2021 01 07
(731) TESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tester

(531) 14.01.01, 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 profile metalowe, metalowe profile wyciskane, 
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym 
zawory, metalowe, rury ze stali nierdzewnej, rury aluminio-
we, kable, druty i łańcuchy, z metalu, profile gięte z rur meta-
lowych i prętów, metalowe przewody grzewcze, metalowe 
złącza rurowe, złączki rur metalowe, 9 układy elektryczne, 
płytki drukowane wyposażone w układy scalone, elektro-
niczne układy scalone, układy elektroniczne, elektroniczne 
systemy kontrolne, systemy automatyki, automatyczne sys-
temy sterowania dostępem, automatyczne systemy kontroli 
dostępu, oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, 
sterowniki automatyki przemysłowej, urządzenia do auto-
matycznej regulacji, elektroniczne sterowniki zaworów auto-
matycznych, elektroniczne układy automatyki, elektroniczne 
układy sterowania, złącza elektryczne, izolowane złącza elek-
tryczne, złącza do przewodów elektrycznych, złącza do kabli 
elektrycznych, 11 urządzenia sterujące [zawory termosta-
tyczne] do instalacji grzewczych, sterowniki elektromagne-
tyczne do automatycznej obsługi zaworów [części instalacji 
grzewczych], urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące 
częściami instalacji grzewczych, reagujące na zmiany tem-
peratury sterowniki do automatycznych zaworów [części 
instalacji grzewczych], 40 lutowanie, lutowanie twarde me-
tali, lutowanie rozpływowe, lutowanie ołowiowe i bezoło-
wiowe na pastę i na klej, usługi montażu, usługa montażu 
powierzchniowego, montaż kontraktowy elektroniki, mon-
taż elementów przewlekanych i mechanicznych, montaż 
ręczny, obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, obróbka 
elektrochemiczna, cieplna obróbka metali, obróbka meta-
lu [kształtowanie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka 
metalu [emaliowanie], obróbka materiałów wiązką laserową, 
obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka i powlekanie 
powierzchni metalowych, obróbka i przetwarzanie materia-
łów z tworzyw sztucznych, obróbka cieplna metalowych rur 
i przewodów rurowych, obróbka powierzchni metalowych 

przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, obrób-
ka materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form 
z tworzyw sztucznych, obróbka rur metalowych i prętów, 
usługi formowania na zamówienie, obróbka i przetwarzanie 
materiałów, usługi gięcia rur i drutów, obróbka rur miedzia-
nych, obróbka przewodów w tym cięcie przewodów, montaż 
złączy w przewodach, obróbka przewodów elektrycznych, 
42 projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie 
systemów elektronicznych, projektowanie płytek obwodów 
elektrycznych, projektowanie urządzeń i przyrządów me-
chanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, 
projektowanie elektronicznych układów automatyki i stero-
wania, projektowanie i testowanie nowych produktów, pro-
jektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych 
produktów, projektowanie techniczne, usługi inżynieryjne 
dotyczące systemów formowania metali.

(210) 522965 (220) 2021 01 08
(731) PIĘTKA ANDRZEJ, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) Dom Letniskowy WIKING
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, udostępnia-
nie zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie po-
mieszczeń na pobyt czasowy, hotele, hostele i pensjona-
ty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, pensjonaty, 
ośrodki wypoczynkowe, udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego dla gości, pensjonaty, domy gościnne, 
domy turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pen-
sjonaty], tymczasowy wynajem pokoi, usługi w zakresie 
kwater wczasowych, usługi obiektów gościnnych [zakwa-
terowanie].

(210) 522966 (220) 2021 01 08
(731) SZULC MIROSŁAW, Sierakowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH AutoSzulc

(531) 18.01.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie samochodów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie samochodów, 36 ubezpieczenia sa-
mochodowe.

(210) 522970 (220) 2021 01 08
(731) EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kozy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLAGEN activ flex
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szcze-
gólności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku 
lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty diete-
tyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze, 
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.

(210) 522982 (220) 2021 01 10
(731) NOWACKI TOMASZ HORIZONSOFT, Drobnin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORIZONSOFT

(531) 26.03.04, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja 
stron głównych, projektowanie i opracowywanie stron in-
ternetowych, projektowanie i opracowywanie baz danych, 
projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron 
www, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia 
stron www w Internecie, projektowanie i tworzenie witryn 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymy-
wanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowa-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie komputerowych stron interneto-
wych, projektowanie sklepów, projektowanie stron domo-
wych i stron internetowych, projektowanie stron głównych 
i witryn internetowych, projektowanie stron głównych, 
projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, 
projektowanie systemów informatycznych dotyczących 
zarządzania, projektowanie systemów przetwarzania da-
nych, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie i dostarczanie stron internetowych 
osobom trzecim, tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron 
komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trze-
cich, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron inter-
netowych, tworzenie stron internetowych, tworzenie witryn 
internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn in-
ternetowych, usługi projektowania systemów przetwarzania 
danych, usługi projektowania systemów komputerowych, 
usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu 
komputerowego, administracja serwerami pocztowymi, 
administracja serwerów, aktualizowanie stron internetowych 
dla osób trzecich, eksploracja danych, konserwacja oprogra-
mowania do przetwarzania danych, opracowywanie sys-
temów przetwarzania danych, opracowywanie systemów 
przechowywania danych, planowanie, projektowanie i roz-
wój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, 

wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowy-
wania danych, projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, projektowanie i opracowy-
wanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania 
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowy-
wanie systemów komputerowych.

(210) 522984 (220) 2021 01 08
(731) NIEWADZI ADAM, Kaźmierów
(540) (znak słowny)
(540) BOSS OF TOYS
(510), (511) 10 aparaty do masażu wibracyjnego, gumowe 
lalki [akcesoria seksualne], prezerwatywy, rękawice do masa-
żu, sztuczne piersi, urządzenia do masażu, wibratory łóżko-
we, zabawki erotyczne, gumowe lalki [akcesoria seksualne], 
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty 
do masażu, artykuły antykoncepcyjne, artykuły związane 
z aktywnością seksualną, elektryczne aparaty do masażu 
do użytku domowego, elektryczne przyrządy do masażu, 
elektryczne urządzenia do masażu do użytku osobistego, 
gadżety erotyczne, korki analne, kubeczki menstruacyjne, 
kulki dopochwowe, będące akcesoriami erotycznymi dla 
dorosłych, nieelektryczne urządzenia do masażu, osłonki 
na sutki do użytku osobistego, piłki do masażu, pierście-
nie uciskowe do użytku w utrzymywania sztywności pe-
nisa u mężczyzn mających problemy z erekcją, pończochy 
do celów profilaktycznych, prezerwatywy, protezy medycz-
ne, protezy włosów, przezskórne elektryczne stymulatory 
mięśni, przezskórne elektryczne stymulatory nerwów, przy-
rządy antykoncepcyjne, przyrządy do masażu, przyrządy 
do masażu ręcznego, przyrządy do powiększania penisa, 
stanowiące akcesoria erotyczne dla dorosłych, przyrządy 
do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, przyrządy 
do rozszerzania ust, przyrządy do rozszerzania odbytu, przy-
rządy do rozszerzania pochwy, przyrządy do wykonywania 
lewatywy, przyrządy ginekologiczne, przyrządy odbytnicze, 
przyrządy z kauczuku syntetycznego do celów antykoncep-
cyjnych, przyrządy związane z aktywnością seksualną, ręka-
wice do masażu, rękawice z włosia końskiego do masażu, 
rozwieracze ginekologiczne, sprzęt do stymulacji elektro-
nicznej do fizjoterapii, środki antykoncepcyjne [aparatura], 
środki antykoncepcyjne niechemiczne, środki pomocnicze 
do stymulacji seksualnej dla dorosłych, stymulatory nerwów 
i mięśni, sztuczne części ciała, sztuczne penisy, jako akcesoria 
erotyczne dla dorosłych, sztuczne penisy [środki pomocni-
cze do stymulacji seksualnej dla dorosłych], sztuczne piersi, 
sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, 
urządzenia do elektrycznej stymulacji grup mięśni, urządze-
nia do elektrycznej stymulacji mięśni, urządzenia do leczenia 
prostaty, urządzenia do masażu, urządzenia do masażu ciała, 
urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, urzą-
dzenia do masażu generujące wibracje, urządzenia masujące 
do użytku osobistego, urządzenia, przyrządy i artykuły zwią-
zane z aktywnością seksualną, urządzenia wykonane z kau-
czuku syntetycznego do celów profilaktycznych, urządzenia 
wykonane z kauczuku naturalnego do celów profilaktycz-
nych, urządzenia wykonane z kauczuku naturalnego do ce-
lów antykoncepcyjnych, urządzenia z kauczuku do zapobie-
gania przenoszeniu chorób, urządzenia z kauczuku do ce-
lów profilaktycznych, urządzenia związane z aktywnością 
seksualną, wibratory jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, 
wibratory łóżkowe, włosy (sztuczne -), wzierniki, wzierniki 
dopochwowe, zabawki erotyczne, 25 bielizna, bielizna [część 
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garderoby], bielizna damska, bielizna damska typu body, bie-
lizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjonal-
na, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna osobista [część 
garderoby], bikini, biustonosze, biustonosze bez ramiączek, 
biustonosze miękkie, nieusztywniane, biustonosze samono-
śne, boa, body [bielizna], body [odzież], bokserki, bokserki 
damskie [bielizna], buty dla kobiet, buty na wysokim obca-
sie, damska bielizna, damskie koszule nocne, damskie luźne 
topy, długa bielizna, długie luźne halki, dolne części ubrań 
[odzież], figi, getry, gorset, gorsety, gorsety [bielizna], gorsety 
[bielizna damska], gorsety [tworzące jedną całość ze stani-
kiem, halki [bielizna], halki [odzież], jednoczęściowa bielizna 
damska [body połączone z rajstopami], jednoczęściowe pi-
żamy, kąpielowe kostiumy, kolanówki, kombinezony damskie 
jednoczęściowe [playsuit], kombinezony [odzież], kostiumy, 
kostiumy dla kobiet, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielo-
we dla mężczyzn i kobiet, kostiumy kąpielowe z usztywnia-
nymi miseczkami, kostiumy ze spódnicą, koszule do spania, 
koszule nocne, krótkie bluzeczki do talii, krótkie haleczki na 
ram łączkach, krótkie halki, krótkie piżamy damskie, legginsy, 
majtki, majtki damskie, majtki przypominające szorty z luźną 
nogawką, maski na oczy, męska bielizna jednoczęściowa, mi-
nispódniczki, nasutniki, negliże, obcisłe topy bez ramiączek, 
obuwie, ocieplacze na nogi [getry], odzież damska, odzież 
do spania, odzież z imitacji skory, odzież z lateksu, odzież ze 
skóry, opaski na biust [odzież], opaski na szyję [części odzie-
ży], paski, paski materiałowe [odzież], paski skórzane [odzież], 
paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, pasy do 
pończoch dla mężczyzn, peleryny [narzutki], piżamy, płasz-
cze kąpielowe, płaszcze kąpielowe z kapturem, podkolanów-
ki, podkoszulki, podomki, podwiązki, podwiązki do skarpe-
tek, połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], półhal-
ki, pończochy, rajstopy, rajstopy bez pięt, rajstopy do tańca 
i gimnastyki [wyroby pończosznicze], rajtuzy, ram persy, 
rękawiczki, skarpetki i pończochy, slipy męskie, figi damskie, 
spodenki, spodenki halkowe, spódnice, spódnico - spodenki, 
spódnico-spodnie, spódniczki baletowe, spodnie do piżamy, 
spodnie skórzane, spodnie ze stretchu, stringi, stroje jedno-
częściowe, stroje kąpielowe monokini, stroje na maskaradę, 
sukienki damskie, szale, szale boa [odzież], szaliki, szlafroki, 
tankini, topy bez ramiączek, topy [odzież], topy wiązane na 
szyi, tuniki, wełniane rajstopy, woalki, welony, woalki, welony 
[odzież], wyroby pończosznicze.

(210) 522987 (220) 2021 01 08
(731) BAKERY COMMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Beak Beak.
(510), (511) 30 artykuły żywnościowe zawierające czekola-
dę [jako podstawowy składnik], babeczki, bagietki, batoniki, 
batoniki muesli, batony zbożowe i energetyczne, bezy, bu-
łeczki z kremem, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, 
bułki, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb razo-
wy, chleb wielozbożowy, chleb żytni, chleb bezdrożdżowy, 
chleb bezglutenowy, chleb na parze, chleb razowy, chleb 
sodowy, chleb z przyprawami, chleb z ziarnami soi, ciasta 
czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta 
w polewie czekoladowej, ciasta wegańskie, ciasta [słodkie 
lub słone], ciasta czekoladowe, ciasta z kremem, ciasteczka, 
ciasteczka solone, ciastka herbaciane, ciastka serowe, ciast-
ka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasto francuskie, ciasto 
na biszkopty, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, croissant 
[rogaliki z ciasta francuskiego], cukierki, cukierki bez cukru, 
czekolada bezmleczna, czekoladowe ozdoby do ciast, cze-
koladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, eklerki, gotowe 

desery [wyroby piekarnicze], herbatniki (słodkie lub słone], 
krakersy, krówka (cukierek), kruche ciasto, magdalenki, maka-
roniki [wyroby cukiernicze], mieszanki ciasta, muesli, napole-
onki, paszteciki, pączki, pierniczki, piernik, pizze bezgluteno-
we, placki, podłużne biszkopty [ciastka], przekąski w postaci 
ciast owocowych, przekąski wykonane z mąki razowej, prze-
kąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożo-
wych, przekąski na bazie zbóż, quiche, rogaliki, sernik, słodkie 
bułeczki, słodycze [cukierki], słodycze o smaku owocowym, 
słodycze bez cukru, spody do tarty, szarlotka, świeże placki 
[ciasta], tarty, wafelki, wypieki cukiernicze, wyroby ciastkar-
skie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, 
wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze w kształ-
cie tabliczek, wyroby cukiernicze w polewie cukrowej, wyro-
by cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wy-
roby cukiernicze z sezamu, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, wyroby piekarnicze zawierające kremy, wyroby 
piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze 
zawierające owoce, wyroby piekarnicze bezglutenowe, za-
kwas chlebowy.

(210) 523000 (220) 2021 01 11
(731) ZEH-WALIGÓRA SYLWIA PIESKOLANDIA-CENTRUM 

SZKOLENIA PSÓW, Henrykowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pieskolandia Centrum Szkolenia Psów

(531) 02.09.01, 02.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenie psów przewodników dla osób 
niewidomych, szkolenie w zakresie zarządzania przecho-
walniami dla psów, szkolenia dla osób niewidomych w za-
kresie korzystania z psów przewodników, szkolenie w ob-
chodzeniu się z psami, tresura zwierząt, wystawy zwierząt 
i tresura zwierząt, publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących zwierząt domowych, wystawy zwierząt, or-
ganizowanie imprez sportowych i konkursów, z udziałem 
zwierząt, nauka tresury zwierząt, trening posłuszeństwa dla 
zwierząt, nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, szkoły 
posłuszeństwa do tresury zwierząt, tresura zwierząt na rzecz 
osób trzecich, szkolenia związane z zarządzaniem pokazami 
zwierząt domowych, świadczenie usług w zakresie ćwiczeń 
dla zwierząt, nauka opieki nad zwierzętami domowymi, 
43 hotele dla zwierząt, pensjonaty dla zwierząt, pomieszcze-
nia dla zwierząt, hotele dla zwierząt domowych, usługi hoteli 
dla zwierząt domowych, usługi dziennej opieki nad zwierzę-
tami domowymi, 44 hodowle psów, hodowla psów, usługi 
w zakresie pielęgnacji psów, pielęgnacja urody zwierząt, 
kliniki dla zwierząt, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, 
udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, usługi ko-
smetyczne dla zwierząt, higiena i pielęgnacja urody zwierząt, 
terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], opieka nad zwierzę-
tami, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, 
usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 
doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, 
45 usługi wyprowadzania psów, znakowanie identyfikacyj-
ne psów w celach bezpieczeństwa, usługi ochrony zwierząt, 
pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, 
usługi w zakresie adopcji zwierząt, opieka nad zwierzętami 
domowymi [pod nieobecność właściciela].
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(210) 523005 (220) 2021 01 11
(731) ASPALIA CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aspalia Centrum Medycyny Estetycznej

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 kliniki medyczne, opieka medyczna i zdro-
wotna, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usłu-
gi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie 
usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej 
on-line, z wyjątkiem stomatologii, elektroliza kosmetycz-
na, zabiegi kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna, usługi 
kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosme-
tyczne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pającz-
ków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosme-
tycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycz-
nych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, 
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycz-
nych na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania 
owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost wło-
sów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, 
usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzy-
kiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, 
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi za-
biegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów 
na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze doty-
czące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi 
w zakresie krioterapii, usługi w zakresie makijażu perma-
nentnego, usługi w zakresie laserowego odmładzania skó-
ry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, 
laserowe usuwanie żylaków, usługi w zakresie pielęgna-
cji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, 
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie 
leczenia chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzyba 
palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii 
za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, oferowa-
nie terapii laserowej do leczenia chorób, doradztwo me-
dyczne w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji 
medycznych w zakresie dermatologii, usługi dermatolo-
giczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi lecznicze 
w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej.

(210) 523009 (220) 2021 01 11
(731) URBANIK JAKUB, Niwna
(540) (znak słowny)
(540) WARSAW SOCIETY
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 523010 (220) 2021 01 11
(731) REINKE MARIUSZ INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, 

Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) IE MR

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 elektryczne instalacje przeciwwłamanio-
we, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne 
i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, instalacje 
elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablo-
wania, skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki rozdzielcze 
zasilania, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdziel-
cze, tablice rozdzielcze [elektryczne], tablice rozdzielcze 
[elektryczność], transformatory rozdzielcze, rozdzielacze 
energii elektrycznej, pulpity rozdzielcze [elektryczność], pul-
pity rozdzielające [elektryczność], dotykowe tablice rozdziel-
cze, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, 
elektryczne tablice rozdzielcze, lampy sygnalizacyjne do ta-
blicy rozdzielczej, lampki ostrzegawcze do desek rozdziel-
czych, 11 elektryczne instalacje oświetleniowe, instalacje 
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED].

(210) 523012 (220) 2021 01 12
(731) SZTYGLIC JERZY ALI-SER, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QLADIES www.Qladies.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 26.11.13
(510), (511) 18 torby, torby płócienne, torby turystyczne, tor-
by sportowe, torby plażowe, torby podróżne, torby zakupo-
we, torby na ramię, torby do pracy, torby na ubrania, torby 
na kółkach, małe torby dla mężczyzn, torby z imitacji skóry, 
podręczne torby do samolotu, torby wykonane ze skóry, 
torby na pas i na biodra [nerki], 25 odzież, odzież damska, 
odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, 
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wie-
czorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spód-
nice, koszule, spodnie, kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież 
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
sukienki damskie, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim rę-
kawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z na-
drukami, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bielizna, paski, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami.

(210) 523039 (220) 2021 01 12
(731) ROCZNIOK ALEKSANDER, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) svedishdisaster
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 523042 (220) 2021 01 12
(731) MILEWSKA ALICJA BEAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AlkoSmart

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia mierzące, wykrywające, monitoru-
jące i kontrolujące, urządzenia do testowania i kontroli jako-
ści, elektryczne przyrządy testujące.

(210) 523043 (220) 2021 01 11
(731) ŚWIĘTEK ELŻBIETA GAIDO, Werynia
(540) (znak słowny)
(540) Naturalna Bogini
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosme-
tycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dyfuzo-
rów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opasek na oczy, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie siedziska do medy-
tacji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie poduszek 
do medytacji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bu-
tów do masażu stóp, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie rollerów do masaży twarzy, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie jajeczek yoni, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie misek ze szpatułką na glinki, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie opasek kosmetycznych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie płatków kosmetycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie termoforów, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie wkładów do termoforu, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie zestawów kadzideł, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie wałków do jogi, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie kremów do twarzy, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie hydrolatów, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie kremów pod oczy, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie kosmetyków naturalnych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie olejków do twarzy, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie peelingów do twarzy, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pudrów do kąpieli, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie soli do kąpieli, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do kąpieli, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suchych olejków 
do ciała, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szampo-
nów w kostce, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie my-
deł, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie peelingów 
do ciała, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kul do ką-
pieli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podpasek wie-
lorazowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie biżute-
rii, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie piżam, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie maseczek, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie toreb, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie portfeli, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie toreb bawełnia-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie guzików, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie szali, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie plakatów, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie obrazów, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie makram, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ła-
paczów snów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tam-
borków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie świec sojo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie świec, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie świec z wosku pszczelego, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lampionów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie podgrzewaczy, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie herbaty, usługi sprzedaży 

detalicznej w zakresie kakao, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie ceramicznych mis, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie ceramicznych kubków, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie podstawek pod świece, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie zdrowej żywności, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie książek, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie e-booków, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie planerów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kalen-
darzy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zabawek dla 
dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie olejków ete-
rycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kompre-
sów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przyrządów 
do masażu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szczo-
tek do masażu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tek-
styliów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chust 
do noszenia dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
lamp, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie poduszek, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pościeli, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów kuchennych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrusów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie dodatków wystroju 
wnętrz, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mebli, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie wyrobów ceramicz-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kadzideł, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie woreczków zapa-
chowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tabliczek 
zapachowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ada-
ptogenów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suple-
mentów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie usług do-
radczych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie narzędzi 
rozwojowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie na-
grań medytacyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie obrazów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ręko-
dzieła, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie notatników, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zegarków, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów dla dzieci, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojemników 
na przechowywanie, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie koców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dywa-
nów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dekoracji, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zegarów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów łazienkowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie butów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie albumów, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie ozdób do włosów, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie pokrowców i etui, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie dodatków do rowerów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów dla zwierząt, 
usługi sprzedaży hurtowej świadczone on-line w zakresie 
artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie hurtowej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie dyfuzorów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie opasek na oczy, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie siedziska do medytacji, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie poduszek do medytacji, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie butów do masażu stóp, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie rollerów do masaży twarzy, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie jajeczek yoni, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie misek ze szpatułką na glinki, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opasek kosmetycz-
nych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie płatków kosme-
tycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termofo-
rów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wkładów do ter-
moforu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zestawów 
kadzideł, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wałków 
do jogi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kremów 
do twarzy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie hydrola-
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tów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kremów pod 
oczy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków 
naturalnych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie olejków 
do twarzy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie peelingów 
do twarzy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pudrów 
do kąpieli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie soli do ką-
pieli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
do kąpieli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie suchych 
olejków do ciała, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
szamponów w kostce, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie mydeł, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie peelingów 
do ciała, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kul do kąpie-
li, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie podpasek wielora-
zowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie biżuterii, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie bielizny, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie piżam, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
maseczek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie toreb, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie portfeli, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie toreb bawełnianych, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie guzików, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie szali, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
plakatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obrazów, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie makram, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie łapaczów snów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie tamborków, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie świec sojowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie świec, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
świec z wosku pszczelego, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie lampionów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
podgrzewaczy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie her-
baty, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kakao, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie ceramicznych mis, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie ceramicznych kubków, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie podstawek pod świece, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zdrowej żywności, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie książek, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie e-booków, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie planerów, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie kalendarzy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie za-
bawek dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
olejków eterycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
kompresów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie przyrzą-
dów do masażu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
szczotek do masażu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
tekstyliów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie chust 
do noszenia dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
lamp, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie poduszek, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie pościeli, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie akcesoriów kuchennych, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie obrusów, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie dodatków wystroju wnętrz, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie mebli, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie wyrobów ceramicznych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie kadzideł, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
woreczków zapachowych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie tabliczek zapachowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie adaptogenów, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie suplementów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
narzędzi rozwojowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie nagrań medytacyjnych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie obrazów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
rękodzieła, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie notatni-
ków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zegarków, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów dla dzieci, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie pojemników na przechowy-
wanie, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie koców, usługi 

sprzedaży hurtowej w zakresie dywanów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie dekoracji, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie zegarów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
akcesoriów łazienkowych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie butów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie albu-
mów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ozdób do wło-
sów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pokrowców 
i etui, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dodatków 
do rowerów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akceso-
riów dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
usług doradczych.

(210) 523057 (220) 2021 01 12
(731) GALOS ADAM, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SZAMAM
(510), (511) 29 burgery, burgery mięsne, burgery sojowe, 
burgery warzywne, burgery z indyka, burgery z tofu, produk-
ty mięsne w formie burgerów, gotowe posiłki składające się 
głównie z kebaba, oliwy na bazie trufli, tapenady (pasty z oli-
wek, kaparów i oliwy), oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierw-
szego tłoczenia, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, 
frytki, frytki gofrowane, frytki ziemniaczane, mrożone frytki, 
hot dogi w cieście kukurydzianym, pokrojone sałatki warzyw-
ne, sałatki drobiowe, sałatki gotowe, sałatki na bazie ziemnia-
ków, sałatki owocowe, sałatki podawane na przystawkę, sa-
łatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, mrożone posiłki 
składające się głównie z drobiu, mrożone posiłki składające 
się głównie z mięsa, mrożone posiłki składające się głównie 
z kurczaka, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, posiłki go-
towane składające się głównie z ryb, ugotowane posiłki skła-
dające się głównie z kurczaka, 30 gotowe sosy, mięsne sosy, 
papki warzywne (sosy - żywność), pasty warzywne [sosy], 
pikantne sosy, czatnej i pasty, pikantne sosy używane jako 
przyprawy, przeciery warzywne [sosy], przyprawy smakowe 
(sosy, marynaty), słodkie sosy do deserów na bazie mleka 
i żółtek (custard), makarony, makarony do pizz, makarony 
do zup, makarony głęboko mrożone, makarony mączne spo-
żywcze, makarony razowe, makarony somen [bardzo cienkie 
makarony zrobione z mąki pszennej, niegotowane], makaro-
ny w postaci płatów, makarony z truflami, makarony zawiera-
jące jaja, sos do kebabów, sushi, kanapki z parówką [hot dog], 
kanapki, kanapki tostowe opiekane, kanapki z filetem z ryby, 
kanapki z frankfurterkami, kanapki z hamburgerem, kanapki 
z indykiem, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanap-
ki z rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające 
mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę, nadziewane 
kanapki, opiekane kanapki z serem i z szynką, rybne kanapki, 
tostowe opiekane kanapki z serem, zawijane kanapki typu 
wrap (pieczywo), gotowe posiłki w formie pizzy, mrożone 
posiłki składające się głównie z makaronu, mrożone posiłki 
składające się głównie z ryżu, posiłki składające się głównie 
z makaronów.

(210) 523059 (220) 2021 01 12
(731) BARON WERONIKA, Lędziny
(540) (znak słowny)
(540) gdzie jest ledon
(510), (511) 9 znaki świecące.

(210) 523060 (220) 2021 01 12
(731) SKANSKA RESIDENTIAL DEVELOPMENT POLAND 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NU! WARSZAWA WOLA

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapita-
łowych, inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developer-
skie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyskiwaniu 
i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu wzajem-
nego funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu nieruchomości 
gruntowych pod inwestycje budowlane, ich zabudowie i sprze-
daży, wynajem i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie po-
wierzchni mieszkalnej, biurowej i handlowej, usługowej, usługi 
pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami 
mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, usługi w zakresie za-
rządzania i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawiera-
niu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni 
mieszkalnej powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie 
i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, han-
dlowymi, zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, 37 usługi 
w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany 
w ramach usług developerskich, usługi budowlane, budo-
wa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, 
przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy wyposażenia, 
39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, usługi zwią-
zane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie powierzch-
ni i obiektów magazynowych, 43 udostępnianie obiektów 
na konferencje, seminaria, konwencje i wystawy, 45 obsługa 
prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami.

(210) 523063 (220) 2021 01 12
(731) BESSER KATARZYNA BABYPLANNER, Brwinów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABYPLANNER

(531) 02.05.06, 02.05.23, 02.05.27, 27.05.01
(510), (511) 16 zeszyty do pisania lub rysowania, wskaźni-
ki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, 
notatniki [notesy], diagramy, teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania [zestawy], skoroszyty na dokumenty, 
plany, papier, albumy do wklejania, adresarki, identyfika-
tory [artykuły biurowe], indeksy, skorowidze, kalendarze, 
broszury.

(210) 523067 (220) 2021 01 12
(731) POPŁAWSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Spice Up Your Class
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, zapewnianie szkoleń  
on-line, organizacja webinariów.

(210) 523092 (220) 2021 01 13
(731) BOBIŃSKI JAKUB, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Young-Wolf PapierPro

(531) 01.15.21, 25.05.02, 25.07.22, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 16 papier toaletowy w rolkach, toaletowy (pa-
pier -), papierowe chusteczki toaletowe, torby papierowe 
do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, taśmy 
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowe-
go, kleje z tworzyw sztucznych do użytku papierniczego lub 
domowego, ręczniki papierowe, higieniczne ręczniki papie-
rowe do rąk, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papiero-
we do czyszczenia, ręczniki papierowe do osuszania, ręczniki 
papierowe do demakijażu, ręczniki papierowe do twarzy, 
ręczniki papierowe do rąk, ręczniki kuchenne w rolkach, pa-
pier chłonny, papier firmowy.

(210) 523100 (220) 2021 01 13
(731) KOŁOCZEK TOMASZ FIRMA HANDLOWA BŁYSK, 

Ustjanowa Dolna
(540) (znak słowny)
(540) Bieszczadzka Dzievica
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 513707, 514943, 519223, 520277, 521908, 522542

2 513707, 521871

3 512361, 513707, 514087, 515281, 519795, 520821, 521189, 521190, 521191, 521204, 521205, 521871, 522263, 
522334, 522346, 522348, 522363, 522450, 522506, 522571, 522788, 522839, 522840

4 515281, 520270, 521827

5 510495, 510497, 512361, 512411, 513707, 514087, 514943, 517180, 519223, 519795, 520277, 520363, 520821, 
520978, 520980, 520982, 521766, 521810, 522253, 522334, 522450, 522506, 522856, 522970

6 516379, 516381, 516713, 521295, 521458, 521460, 521993, 522492, 522810, 522904

7 512361, 514048, 517899, 522364, 522492, 522839, 522840

8 521188, 521399

9 512208, 514048, 514938, 519400, 520560, 520561, 520779, 520851, 520892, 521812, 521920, 521974, 522019, 
522205, 522355, 522446, 522447, 522449, 522492, 522577, 522615, 522839, 522840, 522904, 523010, 523042, 
523059

10 520560, 520561, 522984

11 512361, 513707, 520442, 521827, 521993, 522492, 522757, 522904, 523010

12 520851, 521812, 522321, 522364, 522839, 522840

14 515705, 515797, 522745

16 516379, 516381, 519400, 520136, 520779, 520878, 521761, 522205, 522384, 522385, 522390, 522605, 522714, 
522715, 522716, 522740, 522887, 523063, 523092

17 522492

18 503467, 515894, 521954, 521974, 522887, 523012

19 512411, 516379, 516381, 516713, 517010, 521188, 521458, 521460, 522645, 522714, 522715, 522750

20 517010, 520851, 521954, 522366, 522716, 522903

21 516713, 521399, 522366, 522605

22 520277, 520851

24 520560, 520561, 522887

25 503467, 515894, 518623, 518624, 518987, 519795, 520265, 520321, 520560, 520561, 520779, 520851, 521399, 
521509, 521974, 522346, 522348, 522605, 522699, 522722, 522860, 522887, 522984, 523009, 523012, 523039

26 520560, 520561, 522699

27 522716

28 518623, 518624, 520779, 520851, 521954, 521974, 522238, 522366, 522692, 522694, 522733

29 490102, 512411, 513896, 513907, 513911, 513938, 513939, 518105, 521510, 522026, 522037, 522215, 522351, 
522428, 522627, 523057

30 512411, 514943, 519200, 521274, 521510, 521791, 522001, 522037, 522152, 522153, 522170, 522194, 522195, 
522196, 522817, 522862, 522898, 522987, 523057

31 512411, 514943, 517180, 519795, 520277, 520821, 520851, 522506, 522627, 522856

32 520654, 520656, 520658, 520659, 521761, 521843, 522212, 522373, 522379

33 520554, 522022, 522134, 522319, 522419, 523100

34 514943, 519795, 520821, 522363
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35 513896, 513907, 513911, 513938, 513939, 514938, 515281, 516379, 516381, 517899, 518238, 518471, 519795, 
519928, 519929, 520032, 520136, 520321, 520779, 520821, 520851, 520878, 520892, 521146, 521188, 521458, 
521460, 521761, 521766, 521946, 521947, 521974, 522012, 522019, 522152, 522153, 522157, 522209, 522334, 
522344, 522355, 522364, 522384, 522385, 522390, 522408, 522446, 522447, 522449, 522627, 522635, 522649, 
522656, 522657, 522714, 522715, 522722, 522740, 522750, 522757, 522788, 522795, 522796, 522813, 522814, 
522817, 522839, 522840, 522854, 522864, 522872, 522873, 522966, 523012, 523043

36 518238, 519928, 519929, 520794, 520903, 521146, 521288, 521437, 521854, 521946, 521947, 521956, 522200, 
522201, 522315, 522430, 522431, 522446, 522447, 522449, 522564, 522565, 522641, 522657, 522709, 522710, 
522713, 522714, 522715, 522848, 522872, 522873, 522966, 523060

37 513707, 517010, 518238, 518471, 519928, 519929, 520904, 520905, 521019, 521146, 521405, 522155, 522202, 
522315, 522364, 522645, 522709, 522710, 522713, 522714, 522715, 522810, 522839, 522840, 522872, 522873, 
523060

38 520779, 520794, 520892, 521974, 522157, 522205, 522346, 522348, 522355, 522408, 522446, 522447, 522449, 
522864

39 513896, 513907, 513911, 513938, 513939, 518471, 521146, 522492, 522635, 522662, 522663, 522664, 522665, 
522666, 522667, 522668, 522714, 522715, 522839, 522840, 523060

40 517010, 518471, 520560, 520561, 520904, 520905, 521761, 522492, 522627, 522635, 522740, 522839, 522840, 
522862, 522887, 522904

41 474468, 474469, 505064, 518105, 518471, 518864, 519400, 519645, 520006, 520032, 520136, 520269, 520277, 
520779, 520794, 520886, 521206, 521209, 521761, 521974, 522157, 522205, 522294, 522344, 522384, 522385, 
522390, 522408, 522446, 522447, 522449, 522512, 522513, 522605, 522657, 522659, 522694, 522714, 522715, 
522784, 522788, 522818, 522829, 522854, 522892, 523000, 523067

42 516713, 518238, 518471, 519928, 519929, 520560, 520561, 520779, 520794, 520892, 521146, 521827, 521920, 
521974, 522344, 522355, 522384, 522385, 522390, 522446, 522447, 522449, 522696, 522698, 522714, 522715, 
522757, 522813, 522814, 522864, 522904, 522982

43 505064, 518105, 520006, 520287, 521206, 521209, 521405, 521578, 521854, 522001, 522037, 522152, 522153, 
522292, 522694, 522713, 522714, 522715, 522752, 522965, 523000, 523060

44 505064, 518471, 519795, 519928, 519929, 520277, 521058, 521911, 522157, 522355, 522627, 522697, 522752, 
522784, 523000, 523005

45 520032, 520904, 520905, 521146, 522008, 522384, 522385, 522390, 522512, 522634, 523000, 523060
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1 2
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

24 520892

Agrolok 520277

agroteka 521188

Akademia EKF 522385

AKADEMIA TORTU 522659

AlkoSmart 523042

ALL4MYELOMA 521911

AMBER BALTIC GOLF CLUB est 1993 520886

AMBLISS 520982

AMRATECH 522696

AMRATECH 522698

Amsterdam amsterdam.sklep.pl 520821

ANTYDZIK 519223

APARTAMENTY Wonder Home 522713

ARCHE 521405

ARCY miejsce 522564

Artistic PIGMENT GEL 521204

ARTUS RESORT HOTEL ARTUS  
***& SOWIA DOLINA **** KARPACZ 505064

aspalia Centrum Medycyny Estetycznej 523005

autopokrowce 522321

BABYPLANNER 523063

BAJKA 474469

Balonarium 522344

balonowo 522854

BANKOBRANIE 522657

BARTLOWIZNA SERCE BIEBRZY 518105

Beak Beak. 522987

BENBURGER 522037

BEZPIECZNY PRĄD Bo życie smart sie opłaca 520270

Bieszczadzka Dzievica 523100

bionus 521843

Biotylek B 520363

biowatt 521827

BITe THe WORLD 521510

bool 521399

BOSS OF TOYS 522984

BPRP 519929

BPRW 519928

BUZZGOL 522263

C 522346

CAPITOL 518623

Carska 522334

Cayenn 522348

CERKVA 520554

chemIQ 522577

CITY 1 522872

city 1 522873

CO W SIERŚCI PISZCZY 522157

COBANCE STUDIO 522864

codilime 522813

codilime 522814

CoffeeForYou 522862

convexo gel 521190

CORN ENERGY 517180

CRISS 522450

CZAS NA TOAST 520878

Daave 521812

DIBU 510497

DibuCare 510495

Dom Letniskowy WIKING 522965

Donna Palonna 522170

DR.CROW 522887

Drosed KACZKA Pekin z polskich ferm 522627

Drukowalnia 522740

Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW  
BARWNIKÓW GLUTAMINIANU  
MONOSODOWEGO Nasze polskie!  
KABANOSY PIKANTNE 100 g produktu  
ze 185 mięsa wieprzowego Wyprodukowano  
w Polsce z mięsa wieprzowego pochodzącego  
z Polski. www.duda.pl 513938

Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW  
BARWNIKÓW GLUTAMINIANU  
MONOSODOWEGO Nasze polskie!  
KABANOSY WIEPRZOWE 100 g produktu  
ze 185 g mięsa wieprzowego Wyprodukowano  
w Polsce z mięsa wieprzowego pochodzącego  
z Polski. www.duda.pl 513896

Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW  
BARWNIKÓW GLUTAMINIANU  
MONOSODOWEGO Nasze polskie!  
KABANOSY Z POMIDORAMI I ZIOŁAMI 100 g  
produktu ze 173 g mięsa wieprzowego  
Wyprodukowano w Polsce z mięsa  
wieprzowego pochodzącego z Polski.  
www.duda.pl 513939

Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW  
BARWNIKÓW Nasze polskie! KABANOSY  
DROBIOWO-WIEPRZOWE 100 g produktu  
ze 170 g mięsa Wyprodukowano w Polsce  
z mięsa wieprzowego i drobiowego  
pochodzącego z Polski. www.duda.pl 513907
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Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW  
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO  
Nasze polskie! KABANOSY Z SEREM 100 g  
produktu ze 180 g mięsa wieprzowego  
Wyprodukowano w Polsce z mięsa  
wieprzowego pochodzącego z Polski.  
www.duda.pl 513911

Działaj z imPETem! 518471

E ENTORIS 522315

eco HOMINI 522134

EKO OBYWATEL 520269

ENEX 521908

ENOSFERA 522419

ERA 522319

EST. 2017 PILSENER ROSS MADE IN POLAND 522373

eyeLearn 512208

FESTIWAL im. Włodka Szomańskiego  
nie tylko gospel! 518864

FILLMED 521766

FILMAX 522408

Fishster 521974

FRISOR 521058

G 520560

gastrofast 522253

gdzie jest ledon 523059

GL-SMART 514938

GOLD WINGS 522856

GÓRKO Twój serwis kluczy 520905

GÓRKO 520904

Gra muzyka 520779

GREEN GAS 520794

Green Colony 522571

HARVEO 522848

HEMP & BREW 521761

Hi PIOTRKOWSKA 522430

Hi PIOTRKOWSKA 522431

Hochland SerDog 522215

HORIZONSOFT 522982

hybridHOUSE 522715

ICD INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI 522796

ICD 522795

IE MR 523010

IGUANA 522212

IMIOŁCZYK 520321

INPELL 520442

IRON Click 521295

Iwona Borowicka 519400

j JUBILOVE 515705

JADŁOSTACJA 522292

KAMIX 513707

KASTELL 512361

KaVa ZŁOTO OGRODNIKÓW 522542

KAVOdesign 522745

keps KEPS MEAT & ROLL DEPTAK  
BOGUSŁAWA SZCZECIN 520287

KING CROSS MARCELIN 522641

KOLAGEN activ flex 522970

KONOPNY RAJ 522817

KORMET-METAL 521993

KUCHNIA VIKINGA CATERING DIETETYCZNY 522752

Kultura Sukcesu 522788

Kwadrans z EKF 522384

Las Szamana 514943

LEKKO 516713

LIONS INTERNATIONAL 522565

LS LORD STYLEZ 503467

LYSNE.PL polski producent oświetlenia 522757

Łebskie CIEMNE PIWO 520659

ŁEBSKIE CIEMNE 520658

ŁEBSKIE TRZY CHMIELE NIEFILTROWANY Pils 520656

ŁEBSKIE TRZY CHMIELE 520654

M MAYESTATE We Build Your Dreams 520903

M 522664

M 522668

MAGICZNA TACA 522366

maintenace 365 521019

MAJUS 522364

manima 522692

MarineHUB 521920

MASURIA GROUP 521437

Maximum Odszkodowan.pl 521956

MEBEL ELITE 522903

Mi 522666

mięta LOVE 522363

MIG 208 Alu Synergia 517899

Miimove 522662

Miimove 522663

Miimove 522665

Miimove 522667

Mleczarnia Turek 522026

Mlekpol, naturalnie dbamy o ludzi 522428

moda na jazz 522205

Modena Nails PROFESSIONAL  
CONSTRUCTION BASE 521189

Modena Nails PROFESSIONAL  
MASTER CONSTRUCTION GEL 521191

Modena Nails PROFESSIONAL THIXO  
CONTROL GEL 521205

MOLO SURF 522694

MUZA 474468

Na kamieniu 522152

NA KAMIENIU 522153
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NADWARCIAŃSKI CHRZAN TARTY  
NADWARCIAŃSKIE SPECJAŁY  
w zgodzie z naturą 490102

NAJGORSI 521509

Nasze parówki nie mówią,  
nasze parówki smakują! 522351

Naturalna Bogini 523043

naturetka 522209

NEW ULTIMATE 515281

NOSAL 520006

NU! WARSZAWA WOLA 523060

NUDYESS 522699

O TWÓRZ MOŻLIWOŚCI 516381

O TWÓRZ NOWE 516379

obserwator.on-line obserwujemy, nie oceniamy 522818

OC 515894

Oceanelauve 522722

OGEE 522750

On Her Way 522784

PAWEŁ NIE CAŁKIEM ŚWIĘTY 521209

PePe Armatura i Stal Kwasoodporna  
www.pepesolec.pl 522492

perfecta 514087

PETKOWICZ GRANIT 517010

PIEKARNIA CIASTKARNIA PYSZOTKA LIPINKI 522898

Pieskolandia Centrum Szkolenia Psów 523000

PLZ 522446

PoCoPozyTYwni 522892

polanex 520561

polekont 522294

POLSKA GRUPA OCHRONY 522008

POLSKI PRODUCENT BIOFEED 522506

POMORSKI KONGRES OBYWATELSKI 522390

POPPET 521954

PROSKARY 522860

PSIE SUCHARKI 522605

PVPL.PL HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA 522019

Q EKO 522840

Q EYE 522839

QLADIES www.Qladies.pl 523012

RABIDUX 520980

RABISOP 520978

RESTAURACJA A DONG 521578

ROMEO Y JULIETA 515797

ROSS 522379

Rudepol 522649

RZELNIANY 512411

SAFE PLACE CONGRESS 522513

SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH  
AutoSzulc 522966

SAMI SWOI INWESTYCJE 522202

SAMI SWOI NIERUCHOMOŚCI 522200

SAMI SWOI NOCLEGI 522201

Scandi Home 518238

sesame snaps 521791

sesame snaps 522194

skleplove 522656

SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU 522635

SMART Leasing WŁODZIMIERZ OLEK 521288

SolarTechnica 522155

SolarX FOTOWOLTAIKA - DARMOWY PRĄD 522012

SP RECORDS 520032

SP SAFETY PROJECT 522512

Spice Up Your Class 523067

Stalmach 522810

Strefa Biznesu 520136

svedishdisaster 523039

SZAMAM 523057

tester 522904

TFP 522697

Tour du Logis 522022

TRUST Me Love Me WEAR Me 520265

TU&TAM OSADA 522645

TYTAN COAT 521871

UpRiver 521146

V QUTSON 518987

VENON 521458

VENON 521460

VOLANTOR OCHRONA NAJWYŻSZYCH LOTÓW 521810

VOLL INVESTMENTS 522709

VOLL 522710

W WEALTHON 521947

W 521946

wally 522716

WANTED architect 522714

WARSAW NIGHT APARTMENTS 521854

WARSAW SOCIETY 523009

WB WARMUZ BAITS 520851

WEED KING 519795

Włącz wyobraźnię! MUZEON 522829

WOLLERS AUTOMOTIVE 514048

wow PUZZLE 522733

WPADA w UCHO 519645

Wyznacz Cel 522634

YAKIMA 522238

Young-Wolf PapierPro 523092

youtel 522615

Z 522447

Z 522449

zbadani.pl 522355

ZIARNO NATURY 521274

żabka cafe 522001



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.

887718 XYLX (2021 01 05)
CFE: 27.05.01 6

1517966 CONTROLNET (2019 06 13) 9
1571090 HOPS DISRUPTIVE FOOD (2020 10 02)

CFE: 26.04.04, 27.05.10 30
1571094 KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.  

(2020 08 27, 2020 08 10)
CFE: 26.01.01, 27.05.01 7, 20

1571096 (2020 08 27, 2020 08 10)
CFE: 26.01.01, 26.03.23 7, 20

1571201 (2020 12 15)
CFE: 28.03.00 5

1571210 NIMBOT (2020 09 02)
CFE: 27.05.17, 28.03.00 9, 16, 42

1571263 Elemental Casual Shanghai  
(2020 11 03, 2020 10 10)
CFE: 27.05.22 25

1571314 (2020 10 26)
CFE: 03.07.17, 26.11.03 25

1571348 RIKE (2020 12 22)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 28.03.00 1

1571373 RAPIRA (2020 12 14)
CFE: 27.05.17, 28.05.00 8

1571445 AITEGASKET (2020 10 13)
CFE: 27.05.03 17

1571455 (2020 10 30)
CFE: 28.03.00 6

1571505 Alimoto (2020 11 02)
CFE: 27.05.01 9

1571514 JXPEN GAI-EQM (2020 11 10, 2020 10 22)
CFE: 27.05.02 11

1571531 GFUZ (2020 11 06) 9
1571532 (2020 11 30)

CFE: 28.03.00 35
1571548 (2020 11 30)

CFE: 28.03.00 35
1571603 AICHANG (2020 12 21)

CFE: 27.05.01 7
1571612 activex Bacteria Blocking System  

(2020 07 06, 2020 05 11)
CFE: 26.01.03, 26.11.06, 27.05.09, 29.01.13 5

1571644 BOJOURA TROPICS 
(2020 10 15)

3

1571652 VLUGELLO (2020 10 15) 3
1571654 SQUAR Les mètres carrés modulaires et 

modulables (2020 03 12, 2020 01 09)
CFE: 27.05.10 6, 19, 20, 43

1571666 Schwarz wald (2020 10 27)
CFE: 03.04.07, 27.05.01 11

1571670 Freener (2020 08 27) 3, 5
1571677 ORDOVAL (2020 10 23, 2020 07 22) 1, 5
1571693 int (2020 12 08)

CFE: 27.05.01 10
1571708 Jefcare (2020 06 04)

CFE: 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00 10
1571785 POJEHALI (2020 12 14, 2020 11 16)

CFE: 28.05.00 33
1571883 SILVERSIL STAT (2020 10 19)

CFE: 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12 1, 3, 5
1571933 BESPOKE (2020 11 26)

CFE: 27.05.09 7, 11



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów

1  1571348, 1571677, 1571883 

3  1571644, 1571652, 1571670, 1571883 

5  1571201, 1571612, 1571670, 1571677, 1571883 

6  887718, 1571455, 1571654 

7  1571094, 1571096, 1571603, 1571933 

8  1571373 

9  1517966, 1571210, 1571505, 1571531 

10  1571693, 1571708 

11  1571514, 1571666, 1571933 

16  1571210 

17  1571445 

19  1571654 

20  1571094, 1571096, 1571654 

25  1571263, 1571314 

30  1571090 

33  1571785 

35  1571532, 1571548 

42  1571210 

43  1571654



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.

506570 Citibank, N.A.
2020 09 30 35, 36, 37

515215 ARENTEWICZ ALEKSANDER OTOROLETY
2020 11 17 20, 35, 37

511945 L’EASY A/S
2020 11 17 36

515838 DOLFOS PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 11 23 5

514843 Docler IP S.a r.l.
2020 12 11 3, 5, 35, 44

516740 Odenwald Faserplattenwerk GmbH
2020 12 28 19

515186 EXPO-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 01 12 35, 41

516613 Wortmann KG Internationale  
Schuhproduktionen
2021 01 18 3, 4, 5, 14, 18, 25, 35



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1546433 Instagram LLC
2020 12 07 3, 25
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