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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 7 stycznia 2020 r. Nr ZT01

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

BIULETYN  
Urzędu Patentowego

znaki towarowe



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) 473844 (220) 2014 11 06
(731) Caffe Nero Group Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAFFÈ NERO

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, kakao, pokryte czekoladą ziarenka 
kawy, lukry, saszetki z kawą, substytuty kawy, napoje kawo-
we i espresso, napoje przygotowane na bazie kawy z i/lub 
espresso, napoje bezalkoholowe na bazie kawy i napoje bez-
alkoholowe, kawa mielona i kawa ziarnista, esencje i ekstrak-
ty kawowe, 35 usługi sklepów detalicznych związane z kawą, 
torebkami z kawą, paczkowanymi i przygotowanymi potra-
wami, usługi handlu detalicznego on-line związane z kawą, 
torebkami z kawy, usługi detaliczne związane z kawą, toreb-
kami z kawą, dostarczane pocztą na zamówienie, organiza-
cja, działanie i nadzór nad systemami motywacyjnymi w celu 
promowania zakupu i sprzedaży kawy, torebek z kawą, usłu-
gi informacyjne, konsultacyjne i doradcze związane z wyżej 
wymienionymi.

(210) 486329 (220) 2018 05 24
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) DermatoxinH97
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotio-
ny, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, drewno 
zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kadzideł-
ka, esencje eteryczne, perfumy, szampony, produkty toale-
towe, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, wyroby 
i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje 
lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i mi-
nerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty 
witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina 
lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki 
lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów 
farmaceutycznych, preparaty dermatologiczne, preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, wody lecznicze, sole lecznicze, 
mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki do celów 
leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mi-
neralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, herbata 
z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, ma-
teriały i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 491734 (220) 2018 10 18
(731) SKUPSZOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) skupszop
(510), (511) 35 pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż 
towarów i usług, usługi doradcze dotyczące zakupu towa-
rów na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach 
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, organizowanie 
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie 
porównywania zakupów, zarządzanie w zakresie zamó-
wień zakupowych, organizowanie zakupów zbiorowych, 
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, usługi w zakresie kupna, pozyskiwanie umów kupna 
i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna 
i sprzedaży towarów, administrowanie sprzedażą, promocja 
sprzedaży, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi 
zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny ni sprze-
daż], promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakre-
sie promocji sprzedaży, udzielanie informacji dotyczących 
sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą i bazą klien-
tów, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, 
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, usługi doradcze dotyczące pro-
mocji sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży 
towarów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, administrowanie odnoszące się 
do metod sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej dotyczą-
ce inteligentnych zegarków, promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie artykułów sportowych, usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z zabawkami, organizowanie sprzedaży w try-
bie aukcji i przetargów publicznych, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycz-
nym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawi-
gującymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
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w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem audiowizualnym, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, modelki i mode-
le do celów reklamowych i promocji sprzedaży, pozyskiwa-
nie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą 
towarów, dystrybucja materiałów promocyjnych, miano-
wicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w za-
kresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno 
poza granice jak i w kraju], dystrybucja materiałów reklamo-
wych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności 
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub 
poza nim, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
usługi w zakresie administrowania działalności gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, usługi marketingowe związane z imprezami 
w zakresie sportów elektronicznych, usługi reklamowe zwią-
zane z książkami, 41 dostarczanie informacji dotyczących 
książek, publikowanie multimedialne książek, wypożyczanie 
książek audio, wypożyczanie książek, usługi informacyjne 
dotyczące książek, publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych w systemie on-line, publikacja książek i czasopism 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie on-
-line elektronicznych książek i czasopism.

(210) 494540 (220) 2019 01 08
(731) LIPKO ROMUALD, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) GOŚĆ WESELNY
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholo-
we, 35 usługi reklamowe, promocyjne, marketingowe.

(210) 497434 (220) 2019 03 20
(731) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SV ‚‚DAR MŁODZIEŻY’’

(531) 29.01.14, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 18.03.05, 18.03.07, 
18.03.23, 18.04.02, 27.05.01, 27.05.09, 05.13.01, 05.03.11, 
05.03.13, 05.03.20, 26.01.06, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.19, 
26.01.21, 24.17.01

(510), (511) 16 publikacje o treści edukacyjnej, podręczniki, 
książki, kalendarze, albumy, blankiety, broszury, druki, kalen-
darze, karty pocztowe, katalogi, koperty, materiały szkole-
niowe i instruktażowe, notatniki, notesy, okładki, obwoluty, 
papier listowy, papeteria, skrypty, ulotki, 35 sprzedaż wy-
dawnictw papierowych i pomocy dydaktycznych, reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizacja 
wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo - badawczych oraz zarządzanie tymi wystawami, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 
45 analizy i ekspertyzy prawne, zarządzanie prawami autor-
skimi i prawami własności intelektualnej, doradztwo i licen-
cjonowanie w zakresie własności intelektualnej.

(210) 497437 (220) 2019 03 20
(731) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SV ‚‚DAR MŁODZIEŻY’’

(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20, 
05.13.01, 18.03.05, 18.03.07, 18.03.23, 18.04.02, 24.17.01, 
26.01.06, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.19, 26.01.21, 27.05.01, 
27.05.09

(510), (511) 16 publikacje o treści edukacyjnej, podręczniki, 
książki, kalendarze, albumy, blankiety, broszury, druki, kalen-
darze, karty pocztowe, katalogi, koperty, materiały szkole-
niowe i instruktażowe, notatniki, notesy, okładki, obwoluty, 
papier listowy, papeteria, skrypty, ulotki, 35 sprzedaż wy-
dawnictw papierowych i pomocy dydaktycznych, reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizacja 
wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo - badawczych oraz zarządzanie tymi wystawami, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 
45 analizy i ekspertyzy prawne, zarządzanie prawami autor-
skimi i prawami własności intelektualnej, doradztwo i licen-
cjonowanie w zakresie własności intelektualnej.

(210) 497722 (220) 2019 03 26
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE VODKA POLSKA Czysta TRADYCYJNA POLSKA 

WÓDKA 6 KLASYCZNA CZYSTA POLSKA WÓDKA 
WYSOKIEJ JAKOŚCI SPIRYTUS ZBOŻOWY ORAZ 
KRYSTALICZNIE CZYSTA WODA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.01, 24.17.02, 
24.17.05, 24.17.07, 05.07.02, 06.03.14, 07.01.24, 07.01.25, 
26.04.02, 26.04.06, 26.04.09, 26.04.10, 26.04.12, 
26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.03, 26.11.10, 
26.11.12

(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone 
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego na-
poju spirytusowego Polska wódka/Polish Vodka.
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(210) 498160 (220) 2019 04 03
(731) GÓRALSKA HALINA, GÓRALSKI KAROL GUSTAW 

SPÓŁKA CYWILNA, Iłża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAROPOLSKA 1986 NATURALNA WODA 

MINERALNA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 07.01.06, 07.01.24, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.08, 09.01.10

(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, wody źródlane, napoje 
smakowe na bazie wody, napoje i soki owocowe, syropy 
i inne produkty do produkcji napojów, woda sodowa, woda 
mineralna aromatyzowana, lemoniada, napoje z soków owo-
cowych, nektary owocowe, soki warzywne, syropy do napo-
jów.

(210) 500188 (220) 2019 05 23
(731) BORKOWICZ PAWEŁ JAN LINEARIC, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) linearic

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.13
(510), (511) 9 głośniki, głośniki audio, przenośne głośniki, 
głośniki bezprzewodowe, głośniki inteligentne, przełączniki 
głośników, systemy głośnikowe, stojaki na głośniki, domo-
we głośniki audio, głośniki [sprzęt audio], głośniki do wide-
okonferencji, uchwyty do głośników, elektroniczne zwrot-
nice głośnikowe, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, 
głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki 
do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, urządzenia 
głośnikowe ostrzegawcze, do montażu na dachach pojaz-
dów uprzywilejowanych, elektroniczne procesory sygnałów 
audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, 
wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze audio, tunery wzmac-
niacze, wzmacniacze mocy, wzmacniacze elektroniczne, 
wzmacniacze antenowe, wzmacniacze cyfrowe, wzmac-
niacze stereo, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze 
sygnałów, wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze 
wideo, scalone wzmacniacze audio, wzmacniacze małej 
częstotliwości, elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwięko-
wych, wzmacniacze do instrumentów muzycznych, miksery 
dźwięku z wbudowanymi wzmacniaczami, oprogramowa-
nie komputerowe do sterowania wzmacniaczami, mikse-
ry wideo, miksery dźwięku, miksery audio, miksery [sprzęt 
audio], miksery do mikrofonów, stoły mikserskie [sygnały], 
cyfrowe pulpity mikserskie, stoły mikserskie do mieszania 
dźwięków do użytku w studiach nagrań, kable koncentrycz-
ne, kable telekomunikacyjne, kable połączeniowe, kable au-
dio, kable elektroniczne, kable wideo, kable do mikrofonów, 
kable typu jack, kable do głośników, kable do multimetrów, 
kable do transmisji danych, kable elektryczne do przesyła-
nia dźwięków i obrazów, mikrofony, przyciski mikrofonów, 
wtyczki do mikrofonów, stojaki do mikrofonów, mikrofony 
[do urządzeń telekomunikacyjnych], mikrofony do urządzeń 

łączności, zestawy słuchawek z mikrofonem, rozgałęźni-
ki elektroniczne do mikrofonów, słuchawki z mikrofonem 
do komunikacji, końcówki wtykowe do przewodów elek-
trycznych, odtwarzacze płyt, odtwarzacze wideo, odtwa-
rzacze stereo, odtwarzacze MP3, odtwarzacze DVD, odtwa-
rzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze mediów, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze płyt fono-
graficznych, przenośne odtwarzacze multimedialne, cyfro-
we odtwarzacze wideo, cyfrowe odtwarzacze muzyki, prze-
nośne odtwarzacze muzyczne.

(210) 500189 (220) 2019 05 23
(731) BORKOWICZ PAWEŁ JAN LINEARIC, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akustyk

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.24, 16.01.04, 
16.01.25, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 
26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.07, 26.11.10

(510), (511) 9 głośniki, głośniki audio, przenośne głośniki, 
głośniki bezprzewodowe, głośniki inteligentne, przełączniki 
głośników, systemy głośnikowe, stojaki na głośniki, domo-
we głośniki audio, głośniki [sprzęt audio], głośniki do wide-
okonferencji, uchwyty do głośników, elektroniczne zwrot-
nice głośnikowe, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, 
głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki 
do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, urządzenia 
głośnikowe ostrzegawcze, do montażu na dachach pojaz-
dów uprzywilejowanych, elektroniczne procesory sygnałów 
audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, 
wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze audio, tunery wzmac-
niacze, wzmacniacze mocy, wzmacniacze elektroniczne, 
wzmacniacze antenowe, wzmacniacze cyfrowe, wzmac-
niacze stereo, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze 
sygnałów, wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze 
wideo, scalone wzmacniacze audio, wzmacniacze małej 
częstotliwości, elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwięko-
wych, wzmacniacze do instrumentów muzycznych, miksery 
dźwięku z wbudowanymi wzmacniaczami, oprogramowa-
nie komputerowe do sterowania wzmacniaczami, mikse-
ry wideo, miksery dźwięku, miksery audio, miksery [sprzęt 
audio], miksery do mikrofonów, stoły mikserskie [sygnały], 
cyfrowe pulpity mikserskie, stoły mikserskie do mieszania 
dźwięków do użytku w studiach nagrań, kable koncentrycz-
ne, kable telekomunikacyjne, kable połączeniowe, kable au-
dio, kable elektroniczne, kable wideo, kable do mikrofonów, 
kable typu jack, kable do głośników, kable do multimetrów, 
kable do transmisji danych, kable elektryczne do przesyła-
nia dźwięków i obrazów, mikrofony, przyciski mikrofonów, 
wtyczki do mikrofonów, stojaki do mikrofonów, mikrofony 
[do urządzeń telekomunikacyjnych], mikrofony do urządzeń 
łączności, zestawy słuchawek z mikrofonem, rozgałęźni-
ki elektroniczne do mikrofonów, słuchawki z mikrofonem 
do komunikacji, końcówki wtykowe do przewodów elek-
trycznych, odtwarzacze płyt, odtwarzacze wideo, odtwa-
rzacze stereo, odtwarzacze MP3, odtwarzacze DVD, odtwa-
rzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze mediów, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze płyt fono-
graficznych, przenośne odtwarzacze multimedialne, cyfro-
we odtwarzacze wideo, cyfrowe odtwarzacze muzyki, prze-
nośne odtwarzacze muzyczne.
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(210) 500254 (220) 2019 05 27
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,  

Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) osm NOWY SĄCZ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 02.01.01, 
02.01.04, 02.01.23, 09.07.01, 09.07.25, 03.07.19

(510), (511) 29 mleko, śmietanka i śmietana, kefir, jogurt, ma-
ślanka, serwatka, napoje mleczne i z przewagą mleka, z do-
datkami owoców i innymi dodatkami owoców i innymi do-
datkami smakowymi, masło również z dodatkami tłuszczów 
roślinnych, margaryna, sery twarogowe, w tym homogeni-
zowane, również z dodatkami jarzyn, owoców i ziół, bryn-
dza, sery podpuszczkowe dojrzewające, podpuszczka, sery 
topione w tym z dodatkami, mleko zagęszczone, odżywki 
i preparaty dietetyczne pochodzenia mlecznego, bita śmie-
tana, desery z zawartością produktów mleczarskich gotowe 
do spożycia i w postaci koncentratu, 30 lody i desery lodowe.

(210) 501443 (220) 2019 06 24
(731) BARAŃSKI JANUSZ F.P.H.U. RAFAEL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R&K www.koszule.net.pl PRODUKT POLSKI R&K   

RALF & PATRICK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 24.09.02
(510), (511) 25 bielizna osobista, buty, buty sznurowa-
ne, czapki, garnitury, kamizelki, karczki koszul, kieszenie 
do odzieży, kołnierze, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, ko-
szule, koszule z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, mankiety, 
nakrycia głowy, paski, piżamy, płaszcze, palta, spodnie, swe-
try, szaliki, szelki, T-shirty.

(210) 502729 (220) 2019 07 25
(731) KACPRZUK KAMIL PROREPAIR.PL, Ciechanowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PR PRO REPAIR

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.22, 27.05.01, 
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23

(510), (511) 9  baterie elektryczne, baterie do laptopów, ba-
terie do telefonów komórkowych, ładowarki do laptopów, 
ładowarki do telefonów komórkowych, ładowarki do baterii, 
akumulatory do aparatów i kamer, baterie do elektronarzę-
dzi, baterie do rowerów, baterie elektryczne do pojazdów, 
publikacje elektroniczne do pobrania, etui na smartfony.

(210) 503142 (220) 2019 08 05
(731) THERMALEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIENINY SPA RESORT

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 43 usługi hotelowe i restauracji, 44 usługi SPA, 
usługi rehabilitacji fizycznej, terapia zajęciowa i rehabilitacja.

(210) 503149 (220) 2019 08 05
(731) STANKIEWICZ DARIUSZ ANDRZEJ FIRMA 

BUDOWLANA NATA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Furninord
(510), (511) 20  meble, kredensy [meble], narożniki [meble], 
barki [meble], komody [meble], meble domowe, meble 
szkolne, meble metalowe, kartoteki [meble], zagłówki [me-
ble], meble łączone, meble łazienkowe, meble komputero-
we, meble antyczne, ekrany [meble], parawany [meble], półki 
[meble], meble stołówkowe, altany [meble], meble skórzane, 
stoły [meble], meble sypialne, meble ogrodowe, zewnętrzne 
meble, postumenty [meble], toaletki [meble], konsole [me-
ble], siedzenia [meble], szafki [meble], pufy [meble], meble 
rattanowe, meble biurowe, szafy [meble], meble trzcinowe, 
meble laboratoryjne, meble drewniane, meble gięte, meble 
kempingowe, meble bambusowe, meble wypoczynkowe, 
meble kuchenne, skrzynie [meble], ławy [meble], meble tapi-
cerowane, pulpity [meble], kontuary [meble], meble sklepo-
we, cokoły [meble], przenośne meble wystawowe, ruchome 
przepierzenia [meble], półki ścienne [meble], ściany działowe 
[meble], ruchome podstawy [meble], meble modułowe 
[kombinowane], metalowe przesłony [meble], stoły kreślar-
skie [meble], meble ze szkła, osłony kominkowe [meble], wy-
sokie siedzenia [meble], meble do siedzenia, sprzęt biurowy 
[meble], kwietniki [meble], regały [meble], wózki [meble], 
meble wielofunkcyjne, meble metalowe i meble kempingo-
we, meble do wnętrz, lady robocze [meble], blaty kuchenne 
[meble], szafki dźwiękoszczelne [meble], modułowe meble 
łazienkowe, meble z listewek, barki przenośne [meble], me-
ble do kantyn, meble do salonu, stojaki wielofunkcyjne [me-
ble], wielopozycyjne stojaki [meble], przenośne przepierze-
nia [meble], półki wiszące [meble], taborety ruchome [me-
ble], meble ogrodowe drewniane, lady sprzedażowe [me-
ble], stanowiska pracy [meble], kasy [meble sklepowe], biurka 
modułowe [meble], meble do oranżerii, meble uliczne nie-
metalowe, meble do wiwariów, regały drewniane [meble], 
meble zawierające kółka, przesłony ekspozycyjne [meble], 
meble do przechowywania, szafki metalowe [meble], półki 
prefabrykowane [meble], stojaki obrotowe [meble], wolno-
stojące przepierzenia [meble], półki niemetalowe [meble], 
meble biurowe metalowe, wieszaczki na klucze [meble], wie-
szaki na klucze [meble], osłony do kominków (meble), trzy-
częściowe komplety mebli [meble], stoły z imadłem [meble], 
meble z tworzyw sztucznych, zabudowy wystawowe [me-
ble] metalowe, półki do przechowywania [meble], rozkłada-
ne meble z obiciem, stojaki na ręczniki [meble], stojaki [me-
ble] na antyki, meble do użytku przemysłowego, meble ku-
chenne na wymiar, meble kuchenne do zabudowy, meble 
ogrodowe [patio], meble do sauny, meble do przebieralni, 
wózki barowe [meble], barki ruchome [meble], bufety rucho-
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me [meble], stojaki podporowe [meble], wysokie stołki [me-
ble], meble dla niemowląt, meble dla dzieci, stojaki na kore-
spondencję [meble], niemetalowe regały magazynowe [me-
ble], meble do przyczep kempingowych, meble do samo-
chodów kempingowych, meble do przewijania niemowląt, 
stojaki na wino [meble], modułowe układy półek [meble], 
półki na dostawy [meble], niemetalowe półki ścienne [me-
ble], składane segmenty wystawowe [meble], szuflady 
do przechowywania [meble], skrzynie do przechowywania 
[meble], pudła do przechowywania [meble], pudełka na za-
bawki [meble], moduły do przechowywania [meble], dopa-
sowane pokrowce na meble, dopasowane nakrycia na me-
ble, stojaki na telefony [meble], komputerowe stanowiska 
pracy [meble], pudła na zamek [meble], stojaki na książki 
[meble], elementy dzielące przestrzeń [meble], stojaki 
na biurka [meble], metalowe szafki ognioodporne [meble], 
osłony kominkowe domowe [meble], pulpity do książek [me-
ble], meble do sal koncertowych, szafki do przechowywania 
[meble], podpórki do książek [meble], szafki do komputerów 
[meble], szafki na klucze [meble], segmenty półek drewnia-
nych [meble], pręty do półek [meble], meble do akwariów 
pokojowych, skrzynie na narzędzia [meble], skrzynki na na-
rzędzia [meble], meble do terrariów wewnętrznych, tace 
na buty [meble], meble wykonane ze stali, przenośne panele 
działowe [meble], ruchome przesłony (ekrany) [meble], me-
ble do eksponowania towarów, segmenty ścienne metalo-
we [meble], meble do wyposażenia sklepów, stojaki na bro-
szury [meble], szafki ogniotrwałe niemetalowe [meble], szaf-
ki na płyty [meble], regały z metalu [meble], półki z metalu 
[meble], meble do pokojów dziecinnych, segmenty do prze-
chowywania [meble], meble ogrodowe z aluminium, meble 
do celów katalogowania, meble w stylu antycznym, stoliki 
pod umywalkę [meble], stojaki [meble] pod telewizor, meble 
[skrzynie] na ryż, meble wykonane głównie ze szkła, meble 
wykonane z tworzyw sztucznych, szafki na materiały biuro-
we [meble], meble wykonane ze stalowych rurek, ścianki 
działowe z metalu [meble], segmenty [meble] do wystawia-
nia literatury, parawany z jednym skrzydłem [meble], panele 
do podziału pomieszczeń [meble], przenośne ścianki działo-
we [meble] metalowe, stanowisko pracy z komputerem [me-
ble], stojaki do akwariów wewnętrznych [meble], meble do-
mowe wykonane z drewna, ruchome półki do przechowy-
wania [meble], elementy metalowe mebli segmentowych 
[meble], meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), ele-
menty mebli segmentowych, niemetalowe [meble], pudła 
do przechowywania poduszek [meble], wolnostojące wie-
szaki na ręczniki [meble], meble wykonane z substytutów 
drewna, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, półki 
do przechowywania lodu [meble], meble kuchenne z regu-
lacją wysokości, przenośne powierzchnie do pracy [meble], 
regały metalowe (systemy półkowe) [meble], półki z nieme-
talowych materiałów [meble], meble domowe, biurowe 
i ogrodowe, ścianki działowe do biur [meble], stojaki do prze-
chowywania czasopism [meble], meble do użytku w audy-
toriach, stojaki do wystawiania materiałów [meble], pokrycia 
ochronne na meble [dopasowane], pokrycia ochronne 
na meble [uformowane], przenośne pulpity do pisania [me-
ble], miniaturowe meble wykonane z drewna, meble ogro-
dowe wykonane z metalu, drewniane półki i stojaki [meble], 
meble na miarę (do zabudowy), meble ogrodowe wykonane 
z drewna, stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio, zamy-
kane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], pa-
rawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biuro-
wych, wymienne pokrycia na siedzenia [dopasowane] 
na meble, nakrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] 
na meble, pokrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] 
na meble, ścianki działowe z tworzyw sztucznych [meble], 

nakrycia na siedzenia [uformowane] na meble, przemiesz-
czalne niemetalowe regały do przechowywania [meble], 
meble laboratoryjne [inne niż specjalnie przystosowane], mi-
niaturowe meble wykonane z włókna drzewnego, konstruk-
cje półek, nie z metalu [meble], przenośne segmenty ekspo-
nujące sprzedawane towary [meble], ekrany [meble] do ce-
lów pokazowych, wystawowych, meble z tworzyw sztucz-
nych do łazienek, meble z przegrodami na butelki [barki], 
segmenty [meble] do wystawiania materiałów piśmienni-
czych, meble sypialniane na miarę (do zabudowy), prze-
mieszczalne metalowe regały do przechowywania [meble], 
półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, meble 
do użytku w publicznych toaletach, regały niemetalowe 
[meble] do celów magazynowych, meble przystosowane 
do użytku na zewnątrz, niemetalowe narożniki ochronne na-
kładane na meble, szafki na cokole do przechowywania [me-
ble], meble przystosowane do układania jedno na drugim, 
niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cennych 
rzeczy [meble], stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble 
piknikowe], obudowy drewniane [meble] do urządzeń i apa-
ratury elektronicznej, obudowy drewniane [meble] do urzą-
dzeń i aparatury elektrycznej, konsole [meble] do montażu 
sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], stojaki [me-
ble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, fotele 
z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], ze-
stawy części [sprzedawane razem], z których montuje się 
meble, zestawy części [sprzedawane jako całość] do monta-
żu w meble, ścianki działowe niemetalowe, [meble] zrobione 
z paneli łączonych na zakładkę, bramki zabezpieczające, nie-
metalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [me-
ble], meble przystosowane do użytku przez osoby z trudno-
ściami w poruszaniu się, meble niemetalowe [inne niż spe-
cjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjne-
go], meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób 
z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, stojaki, półki [me-
ble] do celów przechowywania, wytworzone głównie z two-
rzywa sztucznego, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące 
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania.

(210) 503679 (220) 2019 08 21
(731) PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 05.03.13, 
05.03.15

(510), (511) 16 opakowania z kartonu, opakowania z pa-
pieru, opakowania z tworzyw sztucznych, folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka do pako-
wania, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
opakowania na żywność, etykiety z papieru, papierowe to-
rebki do pakowania, naklejki, nalepki, pojemniki kartonowe 
na soki, pudełka z tektury, torby papierowe do pakowania, 
papier do pakowania, karton do pakowania, papierowe met-
ki, 20 pudełka do pakowania z drewna, pojemniki do pako-
wania z materiałów niemetalowych, skrzynie niemetalowe, 
palety niemetalowe, palety drewniane, etykiety z two-
rzyw sztucznych, pojemniki z tworzyw sztucznych na soki, 
29 owoce przetworzone, suszone owoce, suszone warzywa, 
suszone jabłka, przetworzone jabłka, chipsy owocowe, chip-
sy warzywne, desery owocowe, ekstrakty warzywne do go-
towania, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, galaretki, dżemy, 
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kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki owocowe, 
gotowe dania warzywne, kandyzowane owoce, koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, oleje jadalne, 
oliwy, owoce w puszkach, przeciery owocowe, przeciery 
warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), warzywa mrożone, 
owoce mrożone, 31 świeże owoce, świeże jabłka, świeże wa-
rzywa i płody rolne, młode drzewka, produkty rolne, rośliny, 
świeże gruszki, świeże owoce miękkie, świeże owoce, orze-
chy, warzywa i zioła, 32 soki, soki owocowe, soki warzywne, 
napoje owocowe, skoncentrowane soki owocowe, 35 sprze-
daż owoców, warzyw, płodów rolnych, materiały szkółkar-
skiego, organizacja sprzedaży hurtowej, 39 konfekcjonowa-
nie owoców, konfekcjonowanie warzyw.

(210) 504309 (220) 2019 09 10
(731) JASIŃSKI JACEK MARIUSZ NOMADIC LIFE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOMADiC LiFE

(531) 27.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 skórzane gadżety reklamowe takie jak: brelo-
ki do kluczy, bransoletki, naszyjniki, 18 skóra i imitacje skóry, 
sprzęt do jazdy konnej taki jak: siodła i elementy rzędu koń-
skiego do jazdy oraz transportu bagaży (ogłowia, napierśniki, 
podogonia, popręgi), sakwy bagażowe dla jeźdźców i koni 
jucznych, wyposażenie indywidualne jeźdźców – torebki skó-
rzane, elementy uprzęży pociągowej (pusz orki, podogonia, 
lejce), jeździecka galanteria skórzana taka jak: torebki, kaletki, 
skórzane gadżety reklamowe takie jak: smycze, baty pamiąt-
kowe (nahajki), skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby 
podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże 
i wyroby rymarskie, 39 transport, pakowanie i składowanie 
towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 504526 (220) 2019 09 17
(731) KATOWICE Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smaQ Food & Wine

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, doradztwo kulinarne, zapewnianie jedzenia i napojów 
na imprezy firmowe, kawiarnia, koktajl bar, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, usługi restauracyjne sprzedających 
posiłki na wynos, usługi restauracji hotelowych, usługi obiek-
tów gościnnych, restauracje samoobsługowe, organizowa-
nie posiłków w hotelach, organizowanie bankietów, orga-
nizacja przyjęć weselnych, oferowanie żywności i napojów 

dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, serwowanie żywności i napojów dla gości.

(210) 504535 (220) 2019 09 17
(731) WYGRANA Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qualita Restauracja

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, doradztwo kulinarne, zapewnianie jedzenia i napojów 
na imprezy firmowe, kawiarnia, koktajl bar, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, usługi restauracyjne sprzedających 
posiłki na wynos, usługi restauracji hotelowych, usługi obiek-
tów gościnnych, restauracje samoobsługowe, organizowa-
nie posiłków w hotelach, organizowanie bankietów, orga-
nizacja przyjęć weselnych, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, serwowanie żywności i napojów dla gości.

(210) 504711 (220) 2017 09 11
(731) UAB VALENTIS, Wilno, LT
(540) (znak słowny)
(540) SARCOMIL
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, preparaty wita-
minowe.

(210) 504872 (220) 2019 09 25
(731) BĘDKOWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mały Cejlon
(510), (511) 35 sprzedaż: kawa, herbata, kakao, zioła, przy-
prawy, w tym również namiastki tych towarów, oleje, mie-
szanki, ekstrakty, granulaty, kosmetyki, 40 przetwarzanie: 
kawa, herbata, kakao, zioła, przyprawy, w tym również na-
miastki tych towarów, oleje, mieszanki, ekstrakty, granulaty, 
kosmetyki, 43 usługi zaopatrzenia w: kawę, herbatę, kakao, 
zioła, przyprawy, w tym również namiastki tych towarów, 
oleje, mieszanki, ekstrakty, granulaty.

(210) 506021 (220) 2019 10 24
(731) 2N-EVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME3

(531) 24.17.09, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 
27.07.21

(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody tereno-
we, samochody transportowe, samochody ciężarowe, mo-
tocykle, skutery, hulajnogi - pojazdy, hulajnogi elektryczne, 
rowery, rowery elektryczne, pojazdy mechaniczne, pojazdy 
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elektryczne, silniki do pojazdów, części zamienne do samo-
chodów i do pojazdów mechanicznych oraz do silników, 
świece silnikowe, akcesoria samochodowe ujęte w tej kla-
sie, podzespoły samochodowe, urządzenia antywłamanio-
we do pojazdów, błotniki, dętki do opon, hamulce do po-
jazdów, klocki, szczęki, okładziny hamulcowe do pojazdów, 
zaciski hamulcowe, przekładnie kierownicze do pojazdów, 
pompy wspomagania układu kierowniczego, silniczki 
wycieraczek w pojazdach, karoserie samochodowe, kie-
rownice pojazdów, klaksony do pojazdów, koła pojazdów, 
lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, mecha-
nizmy napędowe do pojazdów, obwody hydrauliczne 
do pojazdów, ogumienie kół pojazdów, opony, piasty kół 
pojazdów, zwieszenia do pojazdów, szyby do pojazdów, 
sygnalizatory jazdy wstecz i skrętu w pojazdach, zderzaki 
do pojazdów, resory, sprzęgła, zawieszenia (amortyzatory 
w pojazdach), zderzaki pojazdów, owiewki do pojazdów, 
spojlery do pojazdów, 35 usługi doradztwa w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługowej 
oraz naukowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, usługową oraz naukową, usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działal-
nością gospodarczą handlową, usługową oraz naukową, 
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działal-
ności gospodarczej handlowej, usługowej oraz naukowej, 
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej handlowej, usługowej oraz naukowej, usłu-
gi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, do-
radztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, 
pojazdów elektrycznych oraz części zamiennych do tych 
pojazdów, narzędzi, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD 
i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu telekomunikacyj-
nego, wyrobów jubilerskich, mebli, mebli kempingowych, 
akcesoriów kempingowych, zabawek, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna za pośrednictwem internetu pojazdów me-
chanicznych, pojazdów elektrycznych oraz części zamien-
nych do tych pojazdów, narzędzi, sprzętu komputerowe-
go, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu 
telekomunikacyjnego, wyrobów jubilerskich, mebli, mebli 
kempingowych, akcesoriów kempingowych, zabawek, 
ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi informacji 
handlowej dotyczącej pojazdów mechanicznych, pojaz-
dów elektrycznych oraz części zamiennych do pojazdów 
mechanicznych, promocja sprzedaży, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie 
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania 
rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy 
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i re-
klamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów re-
klamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub re-
klam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie 
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz 
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputero-
we zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, wycena działalno-
ści gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działal-
ności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja 
rachunków, wycena działalności gospodarczej, badanie 
opinii publicznej.

(210) 506022 (220) 2019 10 24
(731) 2N-EVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRIME3
(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody tereno-
we, samochody transportowe, samochody ciężarowe, mo-
tocykle, skutery, hulajnogi - pojazdy, hulajnogi elektryczne, 
rowery, rowery elektryczne, pojazdy mechaniczne, pojazdy 
elektryczne, silniki do pojazdów, części zamienne do samo-
chodów i do pojazdów mechanicznych oraz do silników, 
świece silnikowe, akcesoria samochodowe ujęte w tej klasie, 
podzespoły samochodowe, urządzenia antywłamaniowe 
do pojazdów, błotniki, dętki do opon, hamulce do pojazdów, 
klocki, szczęki, okładziny hamulcowe do pojazdów, zaciski 
hamulcowe, przekładnie kierownicze do pojazdów, pompy 
wspomagania układu kierowniczego, silniczki wycieraczek 
w pojazdach, karoserie samochodowe, kierownice pojaz-
dów, klaksony do pojazdów, koła pojazdów, lusterka wstecz-
ne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, mechanizmy napędowe 
do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, ogumie-
nie kół pojazdów, opony, piasty kół pojazdów, zwieszenia 
do pojazdów, szyby do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz 
i skrętu w pojazdach, zderzaki do pojazdów, resory, sprzęgła, 
zawieszenia (amortyzatory w pojazdach), zderzaki pojazdów, 
owiewki do pojazdów, spojlery do pojazdów, 35 usługi do-
radztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
handlowej, usługowej oraz naukowej, usługi dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą handlową, usługową 
oraz naukową, usługi doradztwa w zakresie organizowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługową 
oraz naukową, usługi doradztwa specjalistycznego w spra-
wach działalności gospodarczej handlowej, usługowej oraz 
naukowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej handlowej, usługowej oraz naukowej, 
usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, do-
radztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, 
pojazdów elektrycznych oraz części zamiennych do tych 
pojazdów, narzędzi, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD 
i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu telekomunikacyj-
nego, wyrobów jubilerskich, mebli, mebli kempingowych, 
akcesoriów kempingowych, zabawek, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna za pośrednictwem internetu pojazdów mecha-
nicznych, pojazdów elektrycznych oraz części zamiennych 
do tych pojazdów, narzędzi, sprzętu komputerowego, sprzę-
tu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu telekomunika-
cyjnego, wyrobów jubilerskich, mebli, mebli kempingowych, 
akcesoriów kempingowych, zabawek, ekspertyzy w działal-
ności gospodarczej, usługi informacji handlowej dotyczącej 
pojazdów mechanicznych, pojazdów elektrycznych oraz 
części zamiennych do pojazdów mechanicznych, promocja 
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i tele-
wizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlowych 
i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w ce-
lach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publi-
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie ryn-
ku, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla kompu-
terowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, 
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komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumen-
tów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wyce-
na działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji 
o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfi-
kacja rachunków, wycena działalności gospodarczej, badanie 
opinii publicznej.

(210) 506570 (220) 2019 11 08
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) city one

(531) 27.05.01, 29.01.13
(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, finansowa wycena nie-
ruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi 
finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, 
37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej 
w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkal-
nych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiek-
tów budowlanych, roboty ziemne oraz wodno- inżynieryj-
ne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie 
drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budyn-
ków, tynkowanie.

(210) 506577 (220) 2019 11 08
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn

(540) (znak słowny)
(540) NIUQI
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kosmetyki koloro-
we, kremy, kremy BB, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, balsamy do ciała, kosmetyki do włosów, lakiery 
do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci, kremy do twa-
rzy, maseczki do twarzy, maseczki do ciała, płyny oczyszcza-
jące, żele oczyszczające, środki do demakijażu, toniki do skó-
ry, peelingi złuszczające do twarzy, chusteczki nasączane 
preparatami kosmetycznymi, dezodoranty, mydła, szampo-
ny, odżywki do włosów, suche szampony, żele pod prysznic, 
perfumy, mgiełki do ciała.

(210) 506584 (220) 2019 11 08
(731) FENIKS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.07.25, 03.07.24
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, do-
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, analizy finanso-
we, ubezpieczenia (doradztwo w sprawach -), pośrednictwo 
w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo kredytowe, 
doradztwo dotyczące kredytów.

(210) 506603 (220) 2019 11 08
(731) 70mai Co.,Ltd., Szanghaj, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 70mai

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 baterie elektryczne, skrzynki rozgałęźne 
[elektryczność], zapisane oprogramowanie komputerowe 
do bezpiecznej jazdy, automatyczne sygnalizatory niskiego 
ciśnienia w oponach pojazdów, szklane obudowy do aku-
mulatorów, urządzenia do rejestrowania odległości, osłony 
głowy, smartfony, monitory wideo, ładowarki do baterii, 
12 pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], pompki 
do rowerów, rowery elektryczne, samobalansujące się rowe-
ry jednokołowe, lusterko wsteczne, foteliki bezpieczeństwa 
dla dzieci [do pojazdów].

(210) 506616 (220) 2019 11 10
(731) ZAKŁADY MIĘSNE CARNIS KOŁO BRONISŁAW 

ROWECKI SPÓŁKA JAWNA, Koło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARNIS MEAT

(531) 29.01.14, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i przetwory mięsne, 35 usługi w zakresie 
handlu detalicznego i hurtowego żywnością, 39 magazyno-
wanie, pakowania produktów, pakowanie towarów, przewóz 
samochodami ciężarowymi, składowanie, 40 rozbiór i konfek-
cja mięsa, przetwórstwo mięsne, ubój, mrożenie żywności.
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(210) 506643 (220) 2019 11 12
(731) DETAL POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dp DETAL POLSKI

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, audyt działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, fakturowanie, marketing ukierunkowany, negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi po-
średnictwa w handlu, usługi w zakresie opracowania graficz-
nego do celów reklamowych.

(210) 506645 (220) 2019 11 12
(731) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) PATRIOT CLASSIC
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe węgiel kamienny, 
węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny wę-
gla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, paliwa 
na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, koks, 
paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, gra-
nulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, wę-
gla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy, 
pellet drzewny, ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekolo-
giczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, 
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, 
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem In-
ternetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzew-
nego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, 
miału węglowego, paliw na bazie miału węglowego, pyłu 
węglowego jako paliwa, koksu, paliw mineralnych, paliw 
w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, 
brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzew-
nego, ekogroszku, groszku, kostki, orzecha, ekologicznych 
paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek, mie-
szanin węgla z biomasą, mieszanin węgla z odpadami, sprze-
daż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: 
materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, 
nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodni-
czych, nawozów azotowych, sprzedaż i skup zbóż, usługi 
eksportowo-importowe zboża na zlecenie osób trzecich, 
działalność w zakresie reklamy promocji, marketingu i zarzą-
dzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu kon-
trahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla 
i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i pro-

duktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dosta-
wy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi 
transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób trzecich, 
40 obróbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych.

(210) 506646 (220) 2019 11 12
(731) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK SZMARAGD
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe węgiel kamienny, 
węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny wę-
gla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, paliwa 
na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, koks, 
paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, gra-
nulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, wę-
gla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy, 
pellet drzewny, ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekolo-
giczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, 
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, 
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem In-
ternetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzew-
nego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, 
miału węglowego, paliw na bazie miału węglowego, pyłu 
węglowego jako paliwa, koksu, paliw mineralnych, paliw 
w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, 
brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzew-
nego, ekogroszku, groszku, kostki, orzecha, ekologicznych 
paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek, mie-
szanin węgla z biomasą, mieszanin węgla z odpadami, sprze-
daż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: 
materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, 
nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodni-
czych, nawozów azotowych, sprzedaż i skup zbóż, usługi 
eksportowo-importowe zboża na zlecenie osób trzecich, 
działalność w zakresie reklamy promocji, marketingu i zarzą-
dzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu kon-
trahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla 
i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i pro-
duktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dosta-
wy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi 
transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób trzecich, 
40 obróbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych.

(210) 506647 (220) 2019 11 12
(731) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) PATRIOT
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe węgiel kamienny, 
węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny wę-
gla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, paliwa 
na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, koks, 
paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, gra-
nulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, wę-
gla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy, 
pellet drzewny, ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekolo-
giczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, 
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, 
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem In-
ternetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzew-
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nego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, 
miału węglowego, paliw na bazie miału węglowego, pyłu 
węglowego jako paliwa, koksu, paliw mineralnych, paliw 
w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, 
brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzew-
nego, ekogroszku, groszku, kostki, orzecha, ekologicznych 
paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek, mie-
szanin węgla z biomasą, mieszanin węgla z odpadami, sprze-
daż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: 
materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, 
nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodni-
czych, nawozów azotowych, sprzedaż i skup zbóż, usługi 
eksportowo-importowe zboża na zlecenie osób trzecich, 
działalność w zakresie reklamy promocji, marketingu i zarzą-
dzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu kon-
trahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla 
i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i pro-
duktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dosta-
wy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi 
transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób trzecich, 
40 obróbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych.

(210) 506648 (220) 2019 11 12
(731) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK DIAMENT
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe węgiel kamienny, 
węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny wę-
gla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, paliwa 
na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, koks, 
paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, gra-
nulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, wę-
gla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy, 
pellet drzewny, ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekolo-
giczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, 
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, 
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem In-
ternetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzew-
nego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, 
miału węglowego, paliw na bazie miału węglowego, pyłu 
węglowego jako paliwa, koksu, paliw mineralnych, paliw 
w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, 
brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzew-
nego, ekogroszku, groszku, kostki, orzecha, ekologicznych 
paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek, mie-
szanin węgla z biomasą, mieszanin węgla z odpadami, sprze-
daż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: 
materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, 
nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodni-
czych, nawozów azotowych, sprzedaż i skup zbóż, usługi 
eksportowo-importowe zboża na zlecenie osób trzecich, 
działalność w zakresie reklamy promocji, marketingu i zarzą-
dzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu kon-
trahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla 
i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i pro-
duktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dosta-
wy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi 
transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób trzecich, 
40 obróbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych.

(210) 506839 (220) 2019 11 15
(731) KOZIOŁ ŁUKASZ MICHAŁ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobra Sztela

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi rekrutacji personelu, anali-
za pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych 
wymagań względem tego pracownika, doradztwo i konsul-
tacje w zakresie zatrudnienia, dobór personelu dla osób trze-
cich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sprze-
daż (promocja) dla osób trzecich, powielanie dokumentów, 
skomputeryzowana usługa zarządzania plikami, analizy biz-
nesowe, aktualizacja, systematyzacja, utrzymywanie i udo-
stępnianie danych w komputerowych bazach danych, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, marketing ukierunkowany, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklama typu „płać za kliknięcie”, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi 
w zakresie porównywania cen, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, 38 zapewnianie 
dostępu do baz danych, fora (pokoje rozmów) dla serwisów 
społecznościowych, udostępnianie forów internetowych 
online, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogło-
szeń (usługi telekomunikacyjne), 39 informacja o transporcie, 
organizowanie podróży, 41 doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego opiekuna osób starszych, edu-
kacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą 
Internetu czy ekstranetów, dostarczanie informacji eduka-
cyjnych, edukacja językowa, organizowanie konkursów.

(210) 506845 (220) 2019 11 17
(731) CONTINENTAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C Continental Trade Sp. z o.o.

(531) 01.01.05, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 wzierniki optyczne, wzierniki z szybką, wizje-
ry optyczne, płynowskazy, wodowskazy, wizjery przepływu 
do wspawania i przykręcane, wizjery przepływu wysoko-
ciśnieniowe, wzierniki okrągłe i podłużne do wspawania 
i przykręcane, wzierniki optyczne do przeprowadzania in-
spekcji, wodowskazy ze szkłem refleksyjnym i transparent-
nym, płynowskazy rurkowe, 17 uszczelki gumowe, uszczelki 
niemetalowe, uszczelki do rur, uszczelki do użytku prze-
mysłowego, uszczelki skórzane, tuleje skórzane, uszczelki 
do szkieł wziernych i płynowskazowych, mika naturalna 
i syntetyczna, mika w płatkach, w kawałkach, okienka, osło-
ny mikowe, izolatory mikowe, mikanit, tuleje i płyty mikani-
towe, uszczelki z tworzyw sztucznych, gumy i grafitu, tuleje 
i uszczelki ze skóry, 21 wyroby szklane, szklane pręty, pojem-
niki ze szkła, szkło techniczne, okrągłe szkła wzierne, szkło 
płynowskazowe, borokrzemowe rury, cylindry, pręty i kapi-
lary, borokrzemowe rury płynowskazowe, szklane kwarco-
we wyroby, szkło szafirowe, rury kwarcowe, szkło borokrze-



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT01/2020

mowe, sodowo - wapniowe, kwarcowe, szafirowe, germa-
nowe, szkło wzierne okrągłe, podłużne, rury i cylindry szkla-
ne, pręty szklane, kapilary szklane, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa następujących towarów: wizjery przepływu, 
wzierniki optyczne, wzierniki z szybką, wzierniki optyczne 
do przeprowadzania inspekcji, wizjery optyczne, mika, mika 
jako surowiec lub półprodukt, uszczelki gumowe, uszczelki 
niemetalowe, uszczelki do rur, uszczelki do użytku prze-
mysłowego, wypełnienie grafitowe do uszczelek, uszczel-
ki skórzane, tuleje skórzane, uszczelki do szkieł wziernych, 
uszczelki do szkieł płynowskazowych, uszczelki grafitowe, 
tuleje grafitowe, wyroby szklane, szklane pręty, pojemniki 
ze szkła, szklane przewody rurowe, szkło techniczne, okrą-
głe szkła wzierne, szkło płynowskazowe, borokrzemowe 
rury, cylindry, pręty i kapilary, szklane kwarcowe wyroby, 
szkło szafirowe.

(210) 506846 (220) 2019 11 17
(731) WŁODARCZYK ELIZA ALINA ASTORIA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Eyes Talk
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kosmetyki do rzęs, far-
ba do rzęs, tusze do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs, środki do makijażu 
oczu, 41 kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów, skom-
puteryzowane szkolenia, szkolenie i instruktaż, nauczanie 
i szkolenia, organizowanie kursów szkoleniowych, zapew-
nianie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów 
szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
szkolenia dla dorosłych, przygotowanie prezentacji do celów 
szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkolenio-
wych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych 
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, szkolenie 
w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci 
szkół kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, naucza-
nie w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż w zakresie pielę-
gnacji ciała, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie 
w zakresie higieny.

(210) 506849 (220) 2019 11 17
(731) STARZYK EDYTA JOANNA LIVE NATURALLY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kopalnia-zdrowia.pl ekoDrogeria

(531) 02.03.23, 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następu-
jących towarów: kosmetyki, kosmetyki naturalne, środki 
czyszczące, żywność, suplementy diety, usługi sprzedaży 
detalicznej lub hurtowej świadczone online w zakresie na-
stępujących towarów: kosmetyki, kosmetyki naturalne, środ-
ki czyszczące, żywność, suplementy diety.

(210) 506855 (220) 2019 11 18
(731) MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA 

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

(540) GAME ZONE

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 drążki będące częściami maszyn inne niż 
do automatów do gier, 9 komputery i peryferyjne urządzenia 
komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe, 28 sprzęt do gier wideo, gry elektroniczne, 
gry planszowe i karciane, urządzenia do gier, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 506856 (220) 2019 11 18
(731) GONTAREK MARIUSZ, Lipińskie
(540) (znak słowny)
(540) HALNY
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa 
wędzone, paczkowane mięso. wędliny, suszone mięso, ma-
sło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy, 
ser twardy, mleko, produkty mleczne.

(210) 506862 (220) 2019 11 18
(731) KURIATA MICHAŁ SILVER COSMETICS, Miłoszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) isabellenails PARAFINA KOSMETYCZNA PARAFFIN 

MASK orange beeswax & sweet almond oil spa bio

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.11, 05.03.11, 25.01.19
(510), (511) 3 preparaty nawilżające [kosmetyczne], maski 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
olejki do ciała, 4 parafina.

(210) 506869 (220) 2019 11 18
(731) FOOD & WINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINE WINE

(531) 05.07.10, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 21 butelki, buteleczki, dzbanki, filiżanki, karafki, 
kieliszki, kubki, kufle, naczynia, pojemniki - wszystkie wy-
mienione pozycje z papieru, szkła lub tworzyw sztucznych, 
ekspresy do kawy, korkociągi, sztućce z tworzyw sztucz-
nych, przybory kuchenne, serwisy do herbaty oraz kawy, 



Nr  ZT01/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

29 drób, dziczyzna, grzyby, jaja, mięso, migdały, orzechy, 
owoce, owoce morza, ryby, warzywa - wszystkie wymie-
nione towary mrożone, chłodzone, apertyzowane, konser-
wowane lub suszone, również w postaci przetworzonej, 
przyrządzonej i/lub w postaci mieszanek np.: dania obiado-
we, dżemy, kompoty, koncentraty, wędliny, bita śmietana, 
frytura, jogurt, margaryna, masa jajowa, masło, mleko, olej, 
oliwa, ser, śmietana, zioła ogrodowe konserwowane, zupy, 
żelatyna spożywcza, 30 aromaty do ciast, biszkopty, bułki, 
ciasta, chleby, cukier, cukierki, czekolada, drożdże, galaretki 
owocowe, herbata, kakao, kasza, kawa, keczup, knedle, ko-
pytka, lody, lukier do ciast, majonez, makarony, mąka, miód, 
mięso zapiekane w cieście, migdały, mrożony jogurt, mu-
esli, musy, napoje na bazie czekolady, kakao, kawy, z mle-
kiem lub bez, ozdoby do ciast jadalne, pierogi, pizze, placki, 
płatki, płatki śniadaniowe, proszki do pieczenia, przyprawy 
korzenne, puddingi, pyzy, ryż, słodycze, sosy do mięsa, sosy 
do polewania deserów, sosy sałatkowe, sushi, wyroby cu-
kiernicze i piekarnicze: tarty, tortille, zapiekanki, żywność 
na bazie mąki, 32 napoje bezalkoholowe, nektary owo-
cowe, soki owocowe i warzywne, piwo, woda gazowana, 
mineralna i stołowa, 33 napoje alkoholowe (z wyłącze-
niem piwa), 34 cygara, cygaretki, cygarnice nie z metali 
szlachetnych, fajki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, 
papierosy, papierośnice nie z metali szlachetnych, tabaka, 
tabakierki, tytoń, tytoń do żucia, woreczki na tytoń, zapal-
niczki, zapałki, zioła do palenia, 35 agencje informacji han-
dlowej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów 
reklamowych, organizowanie pokazów towarów, organi-
zowanie prezentacji produktów, usługi reklamy i reklama 
za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie 
informacji dla osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów branży: alkoholowej, cukierniczej, gastro-
nomicznej, piekarniczej, spożywczej pozwalające wygod-
nie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach oraz 
oferowanie tych towarów również za pośrednictwem Inter-
netu, 39 usługi dostarczania towarów, dostarczanie towa-
rów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja paczek 
i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz 
samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, usługi 
kurierskie, 42 administrowanie stronami komputerowymi, 
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
43 serwis gastronomiczny, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, sklepów, 
snack-barów, stołówek.

(210) 506876 (220) 2019 11 18
(731) BYDGOSKA HURTOWNIA NARZĘDZI VISŁA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISbor

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny 
(ciecze chłodzące - smarujące, oleje do smarowania, smary 
przemysłowe).

(210) 506888 (220) 2019 11 18
(731) SJG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NONSOLOPIZZA
(510), (511) 30 pizze, makarony, kluski, placki, potrawy 
na bazie mąki, bezy, 43 restauracje, pizzerie, spaghetterie, 
kawiarnie, bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi, bu-
fety,catering, dekorowanie żywności, doradztwo kulinarne, 
dostarczanie informacji o usługach restauracji, barów, doko-
nywanie rezerwacji restauracji i posiłków.

(210) 506890 (220) 2019 11 18
(731) SJG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nonsolo Pizza
(510), (511) 30 pizze, makarony, kluski, placki, potrawy 
na bazie mąki, bezy, 43 restauracje, pizzerie, spaghetterie, 
kawiarnie, bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi, bu-
fety,catering, dekorowanie żywności, doradztwo kulinarne, 
dostarczanie informacji o usługach restauracji, barów, doko-
nywanie rezerwacji restauracji i posiłków.

(210) 506893 (220) 2019 11 18
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N LOTOS Niebieski Szlak

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 26.11.13
(510), (511) 1 środki chemiczne do użytku w branży pe-
trochemicznej, środki chemiczne stosowane jako dodatki 
w procesie obróbki w branży petrochemicznej, dodatki che-
miczne do obróbki paliwa, dodatki chemiczne do paliw silni-
kowych, dodatki do paliw będące związkami chemicznymi, 
dodatki chemiczne do użytku w produkcji paliw, skoncentro-
wane dodatki chemiczne do paliw silnikowych, chemikalia 
do użytku w paliwach jako inhibitory mikrobiologicznego 
wzrostu [inne niż medyczne i weterynaryjne], środki chło-
dzące do silników pojazdów, dodatki detergentowe do pa-
liw, dodatki detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, 
wodór, płynne gazy, inne niż do celów medycznych, 4 pa-
liwa, paliwa gazowe, mieszanki paliw, paliwa z ropy nafto-
wej, paliwa węglowodorowe, paliwo biodiesel, niechemicz-
ne dodatki do paliw, paliwa ze źródeł biologicznych, gazy 
do użytku jako paliwo, ropa naftowa, surowa lub rafinowana, 
benzyna silnikowa, oleje silnikowe, smary do pojazdów sil-
nikowych, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicz-
nych, energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, ener-
gia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 7 dystrybutory pa-
liw dla stacji benzynowych, dystrybutory wodoru dla stacji 
benzynowych, stacje generacji prądu, zasilacze elektryczne 
[generatory], instalacje elektryczne [generatory], elektryczne 
generatory dieslowe, generatory elektryczne do pojazdów, 
generatory zasilania bezprzerwowego, generatory prądu 
przemiennego, przenośne generatory energii elektrycznej, 
przenośne generatory prądu elektrycznego, zestawy gene-
ratorów prądu elektrycznego, zestawy generatorów elek-
trycznych, generatory wytwarzające energię elektryczną 
z energii słonecznej, generatory prądu wykorzystujące ogni-
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wa słoneczne, generatory energii elektrycznej napędzane 
energią wiatru, 9 stacje dokujące, stacje ładowania dla po-
jazdów elektrycznych, urządzenia do ładowania, urządzenia 
do ładowania baterii, urządzenia do ładowania akumulato-
rów, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 
11 urządzenia i instalacje chłodnicze, instalacje chłodnicze 
do cieczy, 12 pojazdy elektryczne, samochody elektrycz-
ne, elektryczne napędy do pojazdów, napędy elektryczne 
do pojazdów lądowych, samochody elektryczne zasilane 
z sieci, samochody elektryczne z ogniwami paliwowymi, 
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, napędy silnikowe 
elektryczne do pojazdów lądowych, elektryczne mechani-
zmy napędowe do pojazdów lądowych, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z paliwami, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich], usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, usłu-
gi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, naprawa lub konserwacja 
sprzętu stacji benzynowych, usługi doładowywania po-
jazdów elektrycznych, instalowanie generatorów prądu, 
instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, do-
ładowywanie baterii i akumulatorów, instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz 
i do dystrybucji gazu, usługi doradcze związane z instala-
cją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, konserwacja, ser-
wis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
39 usługi dystrybucji paliw, organizowanie dystrybucji pali-
wa, przechowywanie energii i paliw, usługi dystrybucji prądu 
elektrycznego, dostawa i dystrybucja energii, 43 usługi w za-
kresie barów szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe, 
bary przekąskowe.

(210) 506925 (220) 2019 11 19
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) selezione ARABICA VELLUTATO E AROMATICO 100% 

ARABICA MISCELA DI CAFFÈ IN GRANI intensità

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 11.03.04, 05.07.27, 26.11.08, 
26.04.07

(510), (511) 30 kawa, kawa w postaci całych ziaren, gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, kawa mielona.

(210) 506928 (220) 2019 11 19
(731) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturall

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 30 przekąski z pieczywa chrupkiego, pieczy-
wa chrupkie, przekąski z produktów zbożowych, przekąski 
wykonane z mąki razowej, gotowe przekąski na bazie zbóż, 
przekąski na bazie ryżu, suchary, batoniki, produkty zbożo-
we w postaci batonów, chrupki ryżowe, wafle ryżowe, płatki 
kukurydziane, chrupki kukurydziane, chipsy kukurydziane, 
przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, płatki owsiane, 
herbatniki owsiane spożywcze, przekąski na bazie kukury-
dzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie zbóż, 
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, chipsy 
zbożowe, chrupki zbożowe, płatki zbożowe, kasze spożyw-
cze, kukurydza przetworzona, przetworzona kukurydza pra-
żona, ryż, wyroby piekarnicze, kasza gryczana, kasza perłowa, 
kasza kukurydziana, kuskus [kasza], batoniki energetyczne 
na bazie zbóż, czipsy na bazie zbóż, ciastka owsiane, ciastka 
zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasteczka ryżowe, chip-
sy ryżowe, przekąski wykonane z mąki ryżowej, mąka, mąka 
ziemniaczana, mąka kukurydziana, sojowa (mąka -), mąka 
sojowa używana do żywności, mąka ryżowa, śniadaniowe 
płatki ryżowe, zbożowe (płatki -), mieszanki spożywcze skła-
dające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, mąka 
z roślin strączkowych do celów spożywczych.

(210) 506934 (220) 2019 11 19
(731) SIENKIEWICZ GRZEGORZ DRAGON TRADER, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNICORN

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 9 mikrokomputery.

(210) 506962 (220) 2019 11 20
(731) SBS INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) AMIR KEBAB
(510), (511) 43 usługi świadczone przez osoby lub instytucje 
zajmujące się przygotowywaniem żywności lub napojów 
do konsumpcji.

(210) 506973 (220) 2019 11 20
(731) PODOLSKA-MEIER MAGDALENA, Mszana Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stajnia pod Jemiołą Line Free Connection

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.18, 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24
(510), (511) 41 usługi rekreacyjne związane z jazdą konną.
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(210) 507078 (220) 2019 11 22
(731) GAUDNIK ANNA, Brzesko
(540) (znak słowny)
(540) KELTON
(510), (511) 18 torby i torby podręczne na odzież sporto-
wą, torby sportowe, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne 
nie ujęte w innych klasach, w szczególności taki jak: drążki 
do ćwiczeń, ławki do ćwiczeń, ławki do podnoszenia cięża-
rów, sztangi do podnoszenia ciężarów, poprzeczki do han-
tli i hantle do podnoszenia ciężarów, maszyny i urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych, maszyny i urządzenia do podnosze-
nia ciężarów, bieżnie treningowe, siłownie domowe, stacjo-
narne rowery treningowe, trampoliny do aerobiku, maszyny 
do wiosłowania, osprzęt bokserski, pasy do podnoszenia 
ciężarów, ciężary treningowe, obciążniki na nadgarstki i kost-
ki, rękawice do podnoszenia ciężarów, stepery, masażery, 
skomputeryzowane stacje do treningu kondycyjnego, akce-
soria do w/w artykułów, 37 instalacja, konserwacja i napra-
wa sprzętu do ćwiczeń fizycznych, w szczególności ławek 
do podnoszenia ciężarów, ławek do ćwiczeń, maszyn, urzą-
dzeń do ćwiczeń fizycznych, maszyn i urządzeń do podno-
szenia ciężarów, bieżni treningowych, maszyn do wiosło-
wania, stacjonarnych rowerów treningowych, odważników 
i etui do przechowywania odważników, poprzeczek do han-
tli i hantli do podnoszenia ciężarów, sztang do podnoszenia 
ciężarów, drążków do ćwiczeń, trampolin do aerobiku, skom-
puteryzowanych stacji do treningu kondycyjnego, masaże-
rów, 41 usługi centrów fitness, usługi szkoleniowe i rozryw-
kowe, udostępnianie obiektów fitness, obiektów do ćwiczeń, 
prowadzenie pokazów i zawodów kulturystycznych, prowa-
dzenia zajęć w charakterze ćwiczeń fizycznych.

(210) 507092 (220) 2019 11 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) MIBREX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 507094 (220) 2019 11 22
(731) VOICE CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRIMEBOT
(510), (511) 35 telemarketing, agencje reklamowe, analizy 
rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii pu-
blicznej, badania rynku, oferowanie w mediach produktów 
dla handlu detalicznego w celach reklamowych, dobór per-
sonelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo 
specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, udzielanie 
handlowych informacji i porad konsumentom, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, sondaże 
opinii, outsourcing (doradztwo handlowe), pomoc przedsię-
biorstwom w działalności gospodarczej, przemysłowej lub 
handlowej, pozyskiwanie informacji o działalności gospo-
darczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekrutacja 
personelu, reklama, sortowanie danych w bazach kompute-
rowych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych 

abonentów, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub 
przemysłowymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, ze-
stawienia statystyczne, 36 informacje bankowe, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, in-
formacje o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczenio-
we, agencje ściągania należności, informacje w sprawach 
ubezpieczenia, 42 usługi doradztwa informatycznego.

(210) 507098 (220) 2019 11 25
(731) SZUBERT ANNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) COSEL
(510), (511) 24 aksamit, brokat, drogiet [tkaniny]: drukowa-
ne tkaniny perkalowe, drukowane tkaniny w belach, dżersej 
[materiał], dzianina, dzianiny z przędzy wełnianej, dzianiny 
z przędzy bawełnianej, dzianiny z przędzy jedwabnej, dżins 
[tkanina], dzianiny z przędzy z włókna chemicznego, filc, fla-
nela [tkanina], fular [tkanina], gaza [tkanina], jedwab, jedwab 
[tkanina], jedwab sztuczny, kaliko [perkal], tkaniny lniane, 
marabut [materiał], materiały do produkcji odzieży, materiały 
do tapicerki, materiały tekstylne do produkcji odzieży, mate-
riały tkane do foteli, materiały tkane do mebli, materiały tkane 
do poduszek, materiały tkane na sofy, moleskin [tkanina], mu-
ślin, płótna, podszewki [tkaniny], polar wykonany z poliestru, 
polar wykonany z polipropylenu, rzadkie płótno, szenila, tafta 
[tkanina], tekstylia używane jako podszewki do odzieży, tiul, 
tkanina filcowa, tkanina konopna, tkaniny bawełniane, tkaniny 
[bele], tkaniny bawełniane inne niż izolacyjne, tkaniny do ta-
picerki, tkaniny do użytku jako podszewki do odzieży, tkani-
ny do użytku przemysłowego, tkaniny drukowane, tkaniny 
dziane, tkaniny jedwabne, tkaniny jedwabne do szablonów 
drukarskich, tkaniny jedwabne do mebli, tkaniny koronko-
we, tkaniny lniane, tkaniny mieszane na bazie wełny, tkaniny 
mieszane na bazie jedwabiu, tkaniny mieszane z jedwabiu 
i bawełny, tkaniny mieszane z jedwabiu i wełny, tkaniny na ko-
szule, tkaniny nieprzemakalne, tkaniny poliestrowe, tkaniny 
sztruksowe, tkaniny ubraniowe, tkaniny z jedwabiu inne niż 
izolacyjne, tkaniny z dzianiny bawełnianej, tkaniny z bawełny, 
tkaniny wełniane, tkaniny w rolkach, tkaniny z aksamitu, tkani-
ny z kaszmiru, tkaniny z meszkiem, tkaniny z przędzy jedwab-
nej, tkaniny z satyny, tkaniny z syntetycznych włókien, tkaniny 
z wełny, tkaniny z wiskozy, tkaniny z włókien mieszanych, fize-
lina, tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstyl-
nych, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, koce jedwabne, tkani-
ny z ręcznie przędzonego jedwabiu, tkaniny mieszane z kono-
pi i jedwabiu, wiszące dekoracje ścienne z jedwabiu, kołdry 
wypełnione jedwabiem, jedwabne koce na łóżka, tekstylia 
do druku cyfrowego, 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia gło-
wy], czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], 
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież 
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, 
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież fu-
trzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, 
welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież], odzież 
wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież damska, 
odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież pluszo-
wa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież 
kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], 
kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], 
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, ze-
stawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], 
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dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże 
luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież 
z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety (odzież, 
wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, 
odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w sty-
lu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, 
sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki 
skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki cią-
żowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, 
luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, 
koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane 
koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, 
koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule 
wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki 
z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi 
rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim ręka-
wem, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule 
hawajskie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico - spodnie, 
spódnica - spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie 
sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy 
[spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie 
dresowe, spódnice golfowe, spódnico - spodenki, spódnicz-
ki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], 
spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [ko-
stiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], 
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitu-
ry typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką 
w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, 
swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, 
swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, 
swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płasz-
cze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płasz-
cze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze 
kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, 
grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do sa-
mochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału 
dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki 
dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki 
puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocie-
plane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilot-
ki, kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, 
kurtki z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdesz-
czowe z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe 
kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], 
chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki 
bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez 
daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, ka-
pelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, 
kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], 
cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale - tuby, chusty, 
szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwab-
ne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], 
szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bo-
lerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce 
[odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku pod-
czas dziecięcych zabaw przebieranych.

(210) 507099 (220) 2019 11 25
(731) KAMIŃSKA ELŻBIETA KANCELARIA ADWOKACKA, 

Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) ADWOKAT W KASKU
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 507159 (220) 2019 11 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) LAKCID GASTROMED
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środ-
ki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność 
i substancje przystosowane do medycznego użycia, su-
plementy diety dla ludzi, probiotyki (suplementy), probio-
tyczne preparaty do użytku medycznego, probiotyczne 
preparaty bakteryjne do użytku medycznego, preparaty 
probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzy-
maniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, 
preparaty żołądkowe -jelitowo, środki do czyszczenia żo-
łądka i jelit, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
żołądkowo-jelitowych, leki stosowane w chorobach układy 
pokarmowego.

(210) 507166 (220) 2019 11 24
(731) AWEG EDWARD KOWALSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUCENTE

(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, biżu-
teria szlachetna, biżuteria fantazyjna, łańcuszki, medaliony, 
zawieszki, biżuteria osobista, ozdoby, broszki, bransoletki, 
pierścionki, perły, wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, 
broszki ozdobne, szpilki ozdobne, biżuteria z diamentami, 
wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia do biżuterii, 
biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria z metali 
szlachetnych, srebrne nici, złote nici, biżuteria platerowana 
metalami szlachetnymi, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, 
pierścionki z metali szlachetnych, druciki z metali szlachet-
nych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, części i akcesoria 
do biżuterii, biżuteria do noszenia na głowie, ozdoby do uszu 
w postaci biżuterii, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżute-
rią, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone 
on-line w zakresie biżuterii, sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa następujących towarów: biżuteria, biżuteria damska, na-
szyjniki, biżuteria szlachetna, biżuteria fantazyjna, łańcuszki, 
medaliony, zawieszki, biżuteria osobista, ozdoby, broszki, 
bransoletki, pierścionki, perły, wisiorki biżuteryjne, wyro-
by biżuteryjne, broszki ozdobne, szpilki ozdobne, biżuteria 
z diamentami, wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia 
do biżuterii, biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżu-
teria z metali szlachetnych, srebrne nici, złote nici, biżuteria 
platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria z kamieniami 
szlachetnymi, pierścionki z metali szlachetnych, druciki z me-
tali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, części 
i akcesoria do biżuterii, biżuteria do noszenia na głowie, 
ozdoby do uszu w postaci biżuterii.

(210) 507168 (220) 2019 11 24
(731) AWEG EDWARD KOWALSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aweg
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(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, biżu-
teria szlachetna, biżuteria fantazyjna, łańcuszki, medaliony, 
zawieszki, biżuteria osobista, ozdoby, broszki, bransoletki, 
pierścionki, perły, wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, 
broszki ozdobne, szpilki ozdobne, biżuteria z diamentami, 
wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia do biżuterii, 
biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria z metali 
szlachetnych, srebrne nici, złote nici, biżuteria platerowana 
metalami szlachetnymi, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, 
pierścionki z metali szlachetnych, druciki z metali szlachet-
nych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, części i akcesoria 
do biżuterii, biżuteria do noszenia na głowie, ozdoby do uszu 
w postaci biżuterii, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone online 
w zakresie biżuterii, sprzedaż detaliczna lub hurtowa nastę-
pujących towarów: biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, 
biżuteria szlachetna, biżuteria fantazyjna, łańcuszki, medalio-
ny, zawieszki, biżuteria osobista, ozdoby, broszki, bransoletki, 
pierścionki, perły, wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, 
broszki ozdobne, szpilki ozdobne, biżuteria z diamentami, 
wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia do biżuterii, 
biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria z metali 
szlachetnych, srebrne nici, złote nici, biżuteria platerowana 
metalami szlachetnymi, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, 
pierścionki z metali szlachetnych, druciki z metali szlachet-
nych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, części i akcesoria 
do biżuterii, biżuteria do noszenia na głowie, ozdoby do uszu 
w postaci biżuterii.

(210) 507222 (220) 2019 11 26
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) raphamisan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 507235 (220) 2019 11 26
(731) BRZOSKI CEZARY WARSZAWSKIE NIERUCHOMOŚCI, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalenka NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.03.11, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 muzyka i inne rodzaje elektronicznych publi-
kacji multimedialnych, tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, płyty CD, 35 reklama, promocja i marketing, 
promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, 36 do-
radztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, agencje nieruchomości, organizowanie 
wynajmu i najmu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nierucho-
mościami, ocena i wycena nieruchomości, usługi doradztwa 

inwestycyjnego dotyczącego nieruchomości, sponsorowa-
nie i patronat finansowy, 37 usługi budowlane, usługi remon-
towe, budowa nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
budowy i remontów nieruchomości, 41 usługi wydawnicze, 
prowadzenie serwisu internetowego, dostarczanie newslet-
terów.

(210) 507239 (220) 2019 11 26
(731) REACT-DAGNALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REACT

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszu-
ry, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji 
działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlo-
wych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów 
promocji działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych 
i handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombine-
zony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiek-
tów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 35 reklama, 
koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów 
mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych, 
36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie 
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości grunto-
wych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych, usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż 
i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, w ramach 
działalności usługi w zakresie działalności obiektów miesz-
kaniowych, biurowych i handlowych, 37 usługi budowlane, 
remontowe, instalacyjne, wykończeniowe dotyczące obiek-
tów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych, 
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynaj-
mowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów 
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 41 publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalno-
ści obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, 
kawiarnie w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, 
biurowych i handlowych.

(210) 507263 (220) 2019 11 26
(731) SAJ BOGDAN SAJ 24, Łobez
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAJ 24 okna drzwi rolety i...

(531) 07.03.01, 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi budowlane i napra-
wy budynków, usługi w zakresie remontów budynków, mon-
taż drzwi i okien, usługi w zakresie remontów budynków, kon-
serwacja i naprawa instalacji w budynkach, usługi w zakresie 
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instalacji elektrycznych, renowacja instalacji elektrycznych, 
wykonywanie i instalowanie elementów stolarki budowlanej, 
roboty budowlane wykończeniowe i remontowe.

(210) 507264 (220) 2019 11 26
(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAN Niezbędny zielony dom

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01, 02.01.05, 05.03.15, 26.11.03
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania 
do użytku domowego, detergenty do użytku domowego, 
preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, 
preparaty do odtłuszczania do celów domowych, preparaty 
do prania i do płukania, wybielacze stosowane w pralnictwie, 
płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty an-
tystatyczne do celów domowych, preparaty do zmywania 
naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, 
odświeżające i deodoryzujące używane w zmywarkach, ta-
bletki i proszek do zmywarek, mydła do użytku domowego, 
płyny do zmywania naczyń, preparaty do mycia i polerowania 
do kuchni i do łazienki, nasączone ściereczki do czyszczenia, 
mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, 
chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, 
preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg, kremy 
do polerowania, krochmal do prania, oleje czyszczące, wosk 
do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku 
w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty 
do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotło-
wego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry 
zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam,preparaty do usu-
wania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia, 6 folie metalowe 
do zawijania, pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania 
metalowe, opakowania z białej blachy, 8 jednorazowe łyżki, 
jednorazowe noże, jednorazowe widelce, zastawa stołowa 
jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych 
[sztućce], sztućce i przybory do przygotowywania żywności 
będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, 
ostrza do noży, torby na noże, noże do czyszczenia ryb, tasaki 
do siekania mięsa [ręczne], 16 tablice ogłoszeniowe na afisze 
kartonowe lub papierowe, albumy, bibuła filtracyjna, bibuły, 
papierowa bielizna stołowa, blankiety, bloki, bloki rysunko-
we, broszury, opakowania do butelek z kartonu lub papieru, 
opakowania do butelek z tektury, chorągiewki papierowe, 
papierowe chusteczki do nosa, papierowe ręczniki do dema-
kijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki z papieru, 
dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy papierowe, 
folie z tworzyw sztucznych, formularze, podstawki pod kufle 
do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, kartki z życze-
niami, kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty in-
deksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki do książek, 
torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, naklejki 
adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papierowe, ob-
woluty, okładki na dokumenty, papier do pakowania, papier 
toaletowy, papier w arkuszach, papier pergaminowy, taśmy 
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowe-
go, taśmy samoprzylepne do materiałów piśmiennych, taśmy 

przylepne do materiałów papierniczych, pudełka kartonowe 
lub papierowe, pudła na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczni-
ki do twarzy papierowe, rolety papierowe, torebki w kształcie 
stożka, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, segrega-
tory, serwetki papierowe, serwetki papierowe do demakija-
żu, serwetki papierowe stołowe, serwety na stół papierowe, 
szyldy z papieru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, 
tuby tekturowe, papierowe serwetki toaletowe, torby do pa-
kowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, 
torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych, toreb-
ki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw 
sztucznych, torebki papierowe do odkurzaczy, zasłony papie-
rowe, 21 osłony na doniczki z papieru, doniczki na kwiaty, eks-
presy do kawy nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy 
nieelektryczne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki 
do celów domowych, gąbki toaletowe, pudełka na herbatę, 
pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszcze-
nia, okładki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania 
masła, klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domo-
wego, kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub 
tworzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, 
pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki 
na chleb, pojemniki na słodycze, pokrowce na deski do praso-
wania, pudełka do biszkoptów, pudełka na kanapki, pudełka 
na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do prac do-
mowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze pa-
pierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyrobów cu-
kierniczych, Przybory do użytku domowego do czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, mopy, wiadra 
do mopów, wiadra z tworzyw sztucznych, 24 wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, materiały tekstylne 
nietkane, jednorazowe myjki, materiał ręcznikowy, ręczni-
ki, ściereczki toaletowe, ściereczki jednorazowe, ściereczki 
do wycierania szklanek do gospodarstwa domowego, bieli-
zna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, ścierki do osusza-
nia naczyń, ścierki do osuszania szkła [ręczniki], ściereczki ba-
rowe, ściereczki do naczyń, ściereczki do wycierania naczyń 
do gospodarstwa domowego.

(210) 507267 (220) 2019 11 26
(731) MAXIMUS UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXIMUS UBEZPIECZENIA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, organizowanie działalności gospodarczej, 
wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla 
osób trzecich, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośred-
nictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych, analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
finansowa wycena dotycząca ubezpieczeń, finansowa wy-
cenia nieruchomości, finansowa wycena banków, finanso-
we doradztwo, informacja o ubezpieczeniach, lokaty kapi-
tału, transakcje finansowe, transfer elektroniczny, środków 
finansowych, ubezpieczenia, ubezpieczenia morskie, ubez-
pieczenia zdrowotne, usługi ubezpieczeniowe, wycena 
nieruchomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia na ży-
cie, likwidacja szkód, 42 doradztwo w sprawach sprzętu 
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komputerowego, usługi w zakresie oprogramowania kom-
puterowego takie jak: aktualizacje, instalacje, konserwacja, 
powielanie, projektowanie.

(210) 507272 (220) 2019 11 26
(731) EASTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eastsoft

(531) 27.05.05, 27.01.01, 01.03.15, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa oprogramo-
wania, sprzętu komputerowego, urządzeń mobilnych, peryfe-
ryjnych urządzeń komputerowych, 42 usługi w dziedzinie pro-
gramowania komputerów, usługi w zakresie aktualizacji pro-
gramów komputerowych, usługi programowania w zakresie 
oprogramowania komputerowego, usługi pisania programów 
komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie programo-
wania komputerów, usługi inżynieryjne w zakresie programo-
wania komputerowego, usługi doradztwa technologicznego 
w zakresie programów komputerowych, usługi doradztwa 
technicznego związane z programowaniem komputerowym, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania 
komputerów, usługi doradcze i informacyjne związane z pro-
jektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogra-
mowania komputerowego, usługi analityczne dotyczące 
programów komputerowych, usługi aktualizacji programów 
komputerowych, udzielanie informacji z zakresu programów 
komputerowych, uaktualnianie i adaptacja programów kom-
puterowych zgodnie z życzeniami użytkowników, tworzenie 
programów komputerowych, tworzenie programów kompu-
terowych do przetwarzania danych, testowanie programów 
komputerowych, sporządzanie raportów dotyczących pro-
gramów komputerowych, sporządzanie raportów dotyczą-
cych programowania komputerowego, projektowanie pro-
gramów komputerowych, programowanie komputerowe dla 
osób trzecich, programowanie komputerów, programowanie 
komputerów i konserwacja programów komputerowych, 
programowanie aplikacji multimedialnych, opracowywanie 
programów do przetwarzania danych na zamówienie osób 
trzecich, opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do użytku z programowalnymi sterownikami, kompilacja pro-
gramów komputerowych, instalacja i utrzymanie programów 
komputerowych, instalacja i aktualizacja programów do prze-
twarzania danych, doradztwo techniczne związane z progra-
mowaniem komputerów, doradztwo specjalistyczne związa-
ne z programowaniem komputerowym, badania w dziedzinie 
programów i oprogramowania komputerowego, wdrażanie 
oprogramowania.

(210) 507273 (220) 2019 11 26
(731) JAGODZIŃSKA AGNIESZKA CULINARIA RESTAURACJE, 

Kurów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY Fish

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, 

bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące 
dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
nie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowy-
waniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usłu-
gi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posił-
ków, doradztwo kulinarne.

(210) 507282 (220) 2019 11 26
(731) DAMĘTKA-MAZIAREK JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ius est ars
(510), (511) 45 usługi prawne, pomoc prawna, usługi rad-
ców prawnych, usługi adwokatów.

(210) 507288 (220) 2019 11 27
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADABONIB
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, leki 
przeciw nowotworom.

(210) 507290 (220) 2019 11 27
(731) ELBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelcz-Laskowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELBO

(531) 05.01.03, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 12 podwozia do pojazdów samochodowych, 
przyczepy i naczepy stosowane w pojazdach samochodo-
wych, pojazdy specjalne, chłodnie, hakowce, bramowce, 
cysterny, betonomieszarki, pompy do betonu, do przewo-
zu zwierząt oraz inne, nadwozia pojazdów, zderzaki do po-
jazdów, 37 pomoc drogowa w zakresie napraw, samocho-
dów i naprawa, 40 obróbka mechaniczna elementów me-
talowych.

(210) 507302 (220) 2019 11 27
(731) MATEJKA ŁUCJA WERONIKA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO  

Joachim Matejka
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(531) 03.04.18, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, ma-
sło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadal-
ne, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe za-
kwaterowanie.

(210) 507305 (220) 2019 11 27
(731) MIKICKA MONIKA KATARZYNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emma MARKET

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, ma-
sło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, makaron 
i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wy-
roby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne 
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła su-
szone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód [zamrożona woda], 
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe 
zakwaterowanie.

(210) 507335 (220) 2019 11 28
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Włącz BIO

(531) 26.01.01, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty (tj. koncen-
traty zup, rosołowe, pomidorowe [puree], soków warzyw-
nych do konsumpcji), konserwy mięsne i rybne, pasztety, 
placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, mleko 
albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe dla celów 
kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów 
kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe 
do celów kulinarnych, mleko skondensowane, mleko so-
jowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mle-
ko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, produkty 
mleczne, margaryna, masło, napoje mleczne z przewagą 
mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na ba-
zie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzecho-
wego, substytuty mleka, śmietana [produkty mleczarskie] 
oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, 
przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wy-

roby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa 
suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy, powidła, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa prze-
tworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe 
do spożycia, nasiona przetworzone, 30 aromaty do żyw-
ności, chipsy zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada, ku-
kurydza prażona, lody, desery lodowe, preparaty zbożowe, 
mrożonki zawarte w tej klasie, herbata, kakao, ketchup, ma-
jonezy, miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy 
sałatkowe, prażona kukurydza, sorbety, kisiele, budynie, 
32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje 
bezalkoholowe, nektary, soki, esencje do produkcji napojów, 
35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, infor-
macje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie 
i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja 
personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, progra-
my lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psy-
chotechniki, organizowanie targów i wystaw handlowych, 
projektowanie reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia 
kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie 
kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie 
informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm za-
granicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobran-
żowym z artykułami spożywczymi, z napojami, prowadzenie 
sklepów internetowych w branży spożywczej oferujących 
produkty szybkozbywalne, 36 wynajmowanie powierzchni 
sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i administro-
wania nieruchomościami, doradztwo w sprawach finanso-
wych, 39 usługi w zakresie przewozu osób i towarów, usługi 
w zakresie przeładunku, magazynowanie towarów, 42 two-
rzenie komputerowych programów informatycznych, orga-
nizowanie prac nad rozwojem komputerowych programów 
informatycznych, programowanie komputerowe, doradz-
two w zakresie sprzętu komputerowego i programowania 
komputerowego, projektowanie i prowadzenie komputero-
wych platform szkoleniowych on-line, projektowanie i pro-
wadzenie komputerowych platform interakcyjnych on-line, 
43 usługi gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajazdów, 
łodziami, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej ob-
sługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw 
na zamówienie.

(210) 507340 (220) 2019 11 28
(731) ZAGÓRSKA JOLANTA PPHU LEKARO, Wola Ducka
(540) (znak słowny)
(540) LEKARO
(510), (511) 35 sprzedaż surowców wtórnych, a mianowicie 
metali żelaznych, opakowań z aluminium, kartonu, makula-
tury gazetowej, opakowań wielomateriałowych, butelek PET, 
opakowań z HDPE (chemia gospodarcza), opakowań z PP, 
opakowań z PS, opakowań z PE, folii LDPE/HDPE, opakowań 
z drewna, opakowań ze szkła, paliwa alternatywnego, sprze-
daż pojemników i kontenerów, sprzedaż piasku i soli drogo-
wej, sprzedaż kompostu, 37 zbieranie śmieci [zbiórka od-
padów], usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], usuwanie 
gruzu z budynków [usługi budowlane], 39 usługi wywozu 
odpadów, wywóz śmieci, zbieranie kontenerów na odpady, 
usługi wynajmu kontenerów na gruz, wynajem pojemników 
i kontenerów do przechowywania lub transportu odpa-
dów, usługi w zakresie zbierania, gromadzenia, składowania, 
usuwania i transportu odpadów, usługi oczyszczania z od-
padów, usługi zaopatrywania w ciepło odpadowe, usługi 
w zakresie dostawy piasku, soli drogowej, odbiór odpadów 
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komunalnych, przemysłowych, budowlanych oraz wywóz 
gruzu i śmieci, 40 sortowanie odpadów, utylizacja odpadów 
i surowców wtórnych, niszczenie odpadów i śmieci, sorto-
wanie odpadów i materiałów nadających się do recyclingu, 
obróbka materiałów uzyskanych z odpadów (odzyskiwanie 
surowców wtórnych), usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne związane z recyclingiem odpadów i śmieci, recy-
kling i uzdatnianie odpadów i śmieci, przetwarzanie odpa-
dów i śmieci, spalanie i niszczenie odpadów i śmieci, pozy-
skiwanie składników z pozostałości odpadów, mechaniczno-
-biologiczne przetwarzanie odpadów, sortowanie odpadów 
i śmieci oraz materiałów nadających się do recyklingu [prze-
twarzanie], wynajem maszyn i urządzeń do kruszenia lub za-
gęszczania odpadów, usługi uzdatniania gleby, odpadów lub 
wody [usługi remediacji środowiska], 41 usługi edukacyjne 
dotyczące ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, 
organizacja imprez o charakterze edukacyjnym promujących 
ochronę środowiska, publikacje on-line, organizowanie szko-
leń, konferencji, wykładów w zakresie ochrony środowiska 
i gospodarowania odpadami.

(210) 507345 (220) 2019 11 28
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) PRENASOL
(510), (511) 5 preparaty dla kobiet w ciąży zawierające DHA.

(210) 507348 (220) 2019 11 28
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) FERISAN
(510), (511) 5 preparaty żelaza wspierające prawidłową pro-
dukcję hemoglobiny i czerwonych krwinek.

(210) 507350 (220) 2019 11 28
(731) CUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 skrzynki na listy metalowe, pojemniki metalo-
we do przechowywania i odbioru przez adresata przesyłek 
kurierskich i pocztowych.

(210) 507352 (220) 2019 11 28
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEAT Lovers

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty sprzedające 
chłodnicze, automaty sprzedające na żetony, automaty 
sprzedające uruchamiane monetami, dystrybutory automa-

tyczne, 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne 
na lodówki, magnesy dekoracyjne w kształcie liter, magnesy 
na lodówkę, pamięć USB [pendrive], 14 breloczki do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszka-
mi], 16 bloczki do pisania, bloczki notatnikowe, pióra i długo-
pisy [artykuły biurowe], ołówki automatyczne, ołówki z gum-
kami do wycierania, ołówki z systemem wysuwania, 18 para-
sole, parasole dla dzieci, parasole nieprzemakalne, parasole 
plażowe, parasole ogrodowe, pokrowce na parasole, prze-
ciwsłoneczne parasole, artykuły podróżne [walizki, torby], 
bagaże podróżne, brezentowe torby na zakupy, duże, lekkie 
torby sportowe do noszenia na nadgarstku, elastyczne torby 
na odzież, kopertówki [małe torebki], kosmetyczki, kuferki 
na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kufry i walizki, 
małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, 
małe walizki, organizery podróżne przystosowane do baga-
żu, paski do torebek na ramię, plecaki, plecaki na kółkach, 
plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, podróżne torby 
na ubranie, portfele do przypinania na pasku, portfele 
na karty kredytowe, portfele nie z metali szlachetnych, port-
fele wraz z etui na karty, portmonetki wielofunkcyjne, przy-
wieszki do bagażu, sakiewki do przechowywania przyborów 
do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, sakiewki ścią-
gane na sznurek, saszetki biodrowe, saszetki męskie, stylowe 
torebki, sznurkowe siatki na zakupy, teczki i aktówki, tekstyl-
ne torby na zakupy, torby, torby gimnastyczne, torby do pra-
cy, torby na kółkach, torby na obuwie, torby na odzież spor-
tową, torby na pas i na biodra [nerki], torby na piesze wy-
cieczki, torby na ramię, torby na wyjazdy weekendowe, torby 
na zakupy, torby [pokrowce] na ubrania do podróży, torby 
na zakupy wielokrotnego użytku, torby pamiątkowe, torby 
plażowe, torby naramienne dla dzieci, torby podróżne [pod-
ręczne], torby podróżne na kółkach, torby przenośne, torby 
płócienne, torby robione na drutach, nie z metali szlachet-
nych, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby szkolne 
na książki, torby uniwersalne, torby turystyczne, torby zaku-
powe, torebki, torebki na biodra [nerki], torebki, portmonetki 
i portfele, torebki-worki, tornistry szkolne, walizki, worki, sa-
kiewki, worki ze sznurkiem, 25 bandany na szyję, chustki 
na głowę, czapeczki na przyjęcia, [odzież], czapki [nakrycia 
głowy], czapki bejsbolówki, czapki z daszkiem, daszki [nakry-
cia głowy], kapelusze, kapelusze plażowe, opaski na głowę, 
[odzież], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, blezery, 
bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, blu-
zy z kapturem, bokserki, chusty [odzież], damskie luźne topy, 
dolne części ubrań [odzież], dzianina [odzież], golfy [odzież], 
kamizelki, kąpielówki, kombinezony [odzież], komplety ko-
szulek i spodenek, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki 
dla dzieci, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, koszulki 
z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla nie-
mowląt i małych dzieci, krótkie ogrodniczki, krótkie spodnie, 
kurtki, legginsy, majtki, maski na oczy, odzież codzienna, 
odzież do biegania, odzież przeciwdeszczowa, odzież spor-
towa, palta, pelerynki, podkoszulki, płaszcze przeciwdesz-
czowe, polary, poncza, pulowery, półgolfy, rękawiczki, skar-
petki, spodenki, spódnice, spódnica-spodnie, spodnie [nie-
formalne], sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty,  
t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], tuniki, 26 smycze 
[paski] do noszenia, 28 podarki dla gości na przyjęciach 
w postaci małych zabawek, zabawki [gadżety] na przyjęcia 
wydające głośne dźwięki, artykuły papierowe jako podarki 
dla gości na przyjęciach, śmieszne drobiazgi [przedmioty 
do zabawy], śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety 
na imprezy, akcesoria unoszące się na wodzie do celów re-
kreacyjnych, koła do pływania, rękawki do pływania, akceso-
ria nadmuchiwane do basenów, artykuły sportowe, dyski 
sportowe, piłeczki do ściskania antystresowe, piłki plażowe, 
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artykuły do zabawy dla dzieci, balony, bańki mydlane [za-
bawki], broszki do zabawy, czapeczki na imprezę jako podar-
ki dla gości, drukowane losy loteryjne, dyski latające, figurki 
do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, gry towarzy-
skie, gry - łamigłówki, gry quizowe, grzechotki, gumowe piłki 
do baseballu, kapelusze na przyjęcia z tworzyw sztucznych, 
kapelusze do zabawy, klocki do łączenia [zabawki], latawce, 
maski papierowe, maskotki, misie pluszowe, okulary zabaw-
kowe, piszczące zabawki do ściskania, piłki do gier i zabaw, 
piłki gumowe, puzzle, samoloty papierowe, trąbki papiero-
we, wiatraczki, zabawki, zabawki dla zwierząt, zabawki dmu-
chane, zabawki do rysowania, zabawki do użytku w base-
nach, zabawkowa żywność, 35 dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybu-
cja produktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam 
i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketin-
gu i publicity, rozpowszechnianie reklam, zarządzanie rela-
cjami z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalno-
ściowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub rekla-
mowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygo-
towywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w ce-
lach reklamowych, administrowanie konkursami w celach 
reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marke-
tingowa, kampanie marketingowe, marketing dotyczący 
promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marke-
ting afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, 
marketing internetowy, marketing ukierunkowany, organiza-
cja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, 
promocyjne usługi handlowe, publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, umiesz-
czanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy uży-
ciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketin-
gowe online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamo-
ści korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w za-
kresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, usługi w zakresie marketingu produktów, 
usługi w zakresie reklamy, usługi współpracy z blogerami, 
usługi zarządzania społecznością online, usługi związane 
z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania 
sprzedażą, usługi w zakresie zamówień online, usługi konsul-
tacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udostępnia-
nie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie in-
formacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje pa-
kietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji 
usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarcza-
nie informacji konsumentom na temat towarów i usług, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego doty-
czące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawiera-
jących żywność, usługi sklepów detalicznych online obej-
mujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-

żywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprze-
daży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednic-
twem sieci informatycznych następujących towarów: mięso, 
wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty mięsne, pa-
sty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, gotowe pro-
dukty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe posiłki skła-
dające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, goto-
we produkty z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, ka-
napki, bułki nadziewane, dodatki smakowe, przyprawy, ma-
rynaty, sosy, skomputeryzowane zamówienia on-line w dzie-
dzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi handlu 
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o pro-
duktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi 
sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi 
sprzedaży produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, 
kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kieł-
bas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szyn-
ki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, 
sojowych lub z tofu, burgerów, hamburgerów, bekonu, fla-
ków, golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, 
przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produk-
tów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie mięsa, warzyw, 
mleka lub sera, gotowych posiłków składających się głównie 
z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych produktów z wa-
rzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, 
olei zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kana-
pek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, 
ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw, marynat, sosów, 
ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych lub sztucz-
nych magnesów dekoracyjnych, pamięci USB [pendrive], 
breloczków do kluczy, bloczków do pisania, długopisów, 
ołówków, odzieży codziennej i sportowej, t-shirtów z krótkim 
rękawem, topów, bandan na szyję, chustek na głowę, cza-
pek, daszków, kapeluszy, blezerów, bluzek, bluz sportowych, 
chust, dzianiny, kamizelek, kąpielówek, kombinezonów, ko-
szulek dla dzieci, koszulek z krótkim rękawem, koszulek z na-
drukami, krótkich spodni, kurtek, odzieży przeciwdeszczo-
wej, podkoszulek, skarpetek, spodenek, spódnic, spodni, su-
kienek damskich, szalików, smyczy [pasków] do noszenia, 
podarków dla gości na przyjęciach w postaci małych zaba-
wek, zabawek [gadżetów] na przyjęcia wydających głośne 
dźwięki, artykułów papierowych jako podarków dla gości 
na przyjęciach, śmiesznych drobiazgów i gadżetów do zaba-
wy, akcesoriów unoszących się na wodzie do celów rekre-
acyjnych, akcesoriów nadmuchiwanych do basenów, artyku-
łów sportowych, piłek plażowych, artykułów do zabawy dla 
dzieci, balonów, gier towarzyskich, latawców, masek papie-
rowych, maskotek, okularów zabawkowych, puzzli, zabawek 
dla zwierząt, zabawkowej żywności, hot dogów, kanapek, 
kanapek z mięsem lub hamburgerem, zawijanych kanapek 
typu wrap, bagietek z nadzieniem, bułek nadziewanych, ciast 
mrożonych nadziewanych mięsem i warzywami, ciast zawie-
rających mięso, mięsa w cieście, mięsa z warzywami w cie-
ście, ciasta kruchego z szynką, pasztecików, placków z kur-
czakiem lub nadzieniem z warzyw, świeżych parówek w cie-
ście, naleśników, pierożków ravioli lub pielmieni, pizzy, sajgo-
nek, sushi, zapiekanek w cieście z dziczyzny i drobiu, burrito, 
enchilades, makaronów zawierających nadzienia, cheese-
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burgerów, wyrobów piekarniczych składających się z wa-
rzyw i mięsa, ciast drożdżowych z nadzieniem z mięsa, goto-
wych lunchów w pudełku składających się z ryżu, z dodat-
kiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowanych zestawów 
obiadowych składających się głównie z ryżu, ale również 
z mięsa, ryb lub warzyw, dodatków smakowych i przypraw, 
dodatków smakowych z mięsa, sosów, panierek z przypra-
wami do mięs, ryb, drobiu, w hurtowniach i punktach, do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towa-
rów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich do-
tyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu franczyz, 
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketin-
gowe, badania w zakresie public relations, doradztwo rekla-
mowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach 
handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produk-
tów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
public relations, wynajem automatów sprzedających na kar-
ty, wynajem automatów sprzedających na monety, usługi 
wynajmu automatów do sprzedaży, 39 dostarczanie towa-
rów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyj-
nie, dzielenie na części i przepakowywanie towarów, logisty-
ka transportu, pakowanie produktów spożywczych, pako-
wanie żywności, pakowanie towarów, pakowanie prezentów, 
usługi składowania towarów, pakowanie produktów, usługi 
pakowania, usługi doradcze związane z przepakowywaniem 
towarów, usługi przechowywania w chłodniach, usługi prze-
chowywania żywności, składowanie towarów, wypożycza-
nie chłodni, napełnianie automatów sprzedających, 41 admi-
nistrowanie [organizacja] konkursami, organizacja kwizów, 
gier i zawodów, organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie konkur-
sów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów 
w Internecie, prowadzenie kwizów, prezentacja nagrań wi-
deo, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą 
strony internetowej, publikowanie materiałów multimedial-
nych online, usługi publikowania cyfrowych materiałów wi-
deo, audio i rozrywki multimedialnej, 43 dostarczanie żyw-
ności i napojów za pośrednictwem furgonetek, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, ser-
wowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napo-
jów dla gości, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi w za-
kresie żywności i napojów na wynos, usługi w zakresie sprze-
daży posiłków na wynos, usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
kontraktowe usługi w zakresie żywności, wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych, wynajem mebli, bielizny stoło-
wej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, bary szybkiej obsługi [snack-bary], przygotowy-
wanie posiłków, usługi mobilnych restauracji, usługi restaura-
cji szybkiej obsługi, bary, kafeterie [bufety], restauracje samo-
obsługowe, stołówki, usługi restauracyjne.

(210) 507354 (220) 2019 11 28
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MEAT Lovers

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty sprzedające 
chłodnicze, automaty sprzedające na żetony, automaty 
sprzedające uruchamiane monetami, dystrybutory automa-
tyczne, 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne 
na lodówki, magnesy dekoracyjne w kształcie liter, magnesy 
na lodówkę, pamięć USB [pendrive], 14 breloczki do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszka-
mi], 16 bloczki do pisania, bloczki notatnikowe, pióra i długo-
pisy [artykuły biurowe], ołówki automatyczne, ołówki z gum-
kami do wycierania, ołówki z systemem wysuwania, 18 para-
sole, parasole dla dzieci, parasole nieprzemakalne, parasole 
plażowe, parasole ogrodowe, pokrowce na parasole, prze-
ciwsłoneczne parasole, artykuły podróżne [walizki, torby], 
bagaże podróżne, brezentowe torby na zakupy, duże, lekkie 
torby sportowe do noszenia na nadgarstku, elastyczne torby 
na odzież, kopertówki [małe torebki], kosmetyczki, kuferki 
na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kufry i walizki, 
małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, 
małe walizki, organizery podróżne przystosowane do baga-
żu, paski do torebek na ramię, plecaki, plecaki na kółkach, 
plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, podróżne torby 
na ubranie, portfele do przypinania na pasku, portfele 
na karty kredytowe, portfele nie z metali szlachetnych, port-
fele wraz z etui na karty, portmonetki wielofunkcyjne, przy-
wieszki do bagażu, sakiewki do przechowywania przyborów 
do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, sakiewki ścią-
gane na sznurek, saszetki biodrowe, saszetki męskie, stylowe 
torebki, sznurkowe siatki na zakupy, teczki i aktówki, tekstyl-
ne torby na zakupy, torby, torby gimnastyczne, torby do pra-
cy, torby na kółkach, torby na obuwie, torby na odzież spor-
tową, torby na pas i na biodra [nerki], torby na piesze wy-
cieczki, torby na ramię, torby na wyjazdy weekendowe, torby 
na zakupy, torby [pokrowce] na ubrania do podróży, torby 
na zakupy wielokrotnego użytku, torby pamiątkowe, torby 
plażowe, torby naramienne dla dzieci, torby podróżne [pod-
ręczne], torby podróżne na kółkach, torby przenośne, torby 
płócienne, torby robione na drutach, nie z metali szlachet-
nych, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby szkolne 
na książki, torby uniwersalne, torby turystyczne, torby zaku-
powe, torebki, torebki na biodra [nerki], torebki, portmonetki 
i portfele, torebki-worki, tornistry szkolne, walizki, worki, sa-
kiewki, worki ze sznurkiem, 25 bandany na szyję, chustki 
na głowę, czapeczki na przyjęcia, [odzież], czapki [nakrycia 
głowy], czapki bejsbolówki, czapki z daszkiem, daszki [nakry-
cia głowy], kapelusze, kapelusze plażowe, opaski na głowę, 
[odzież], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, blezery, 
bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, blu-
zy z kapturem, bokserki, chusty [odzież], damskie luźne topy, 
dolne części ubrań [odzież], dzianina [odzież], golfy [odzież], 
kamizelki, kąpielówki, kombinezony [odzież], komplety ko-
szulek i spodenek, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki 
dla dzieci, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, koszulki 
z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla nie-
mowląt i małych dzieci, krótkie ogrodniczki, krótkie spodnie, 
kurtki, legginsy, majtki, maski na oczy, odzież codzienna, 
odzież do biegania, odzież przeciwdeszczowa, odzież spor-
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towa, palta, pelerynki, podkoszulki, płaszcze przeciwdesz-
czowe, polary, poncza, pulowery, półgolfy, rękawiczki, skar-
petki, spodenki, spódnice, spódnica-spodnie, spodnie [nie-
formalne], sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty,  
t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], tuniki, 26 smycze 
[paski] do noszenia, 28 podarki dla gości na przyjęciach 
w postaci małych zabawek, zabawki [gadżety] na przyjęcia 
wydające głośne dźwięki, artykuły papierowe jako podarki 
dla gości na przyjęciach, śmieszne drobiazgi [przedmioty 
do zabawy], śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety 
na imprezy, akcesoria unoszące się na wodzie do celów re-
kreacyjnych, koła do pływania, rękawki do pływania, akceso-
ria nadmuchiwane do basenów, artykuły sportowe, dyski 
sportowe, piłeczki do ściskania antystresowe, piłki plażowe, 
artykuły do zabawy dla dzieci, balony, bańki mydlane [za-
bawki], broszki do zabawy, czapeczki na imprezę jako podar-
ki dla gości, drukowane losy loteryjne, dyski latające, figurki 
do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, gry towarzy-
skie, gry - łamigłówki, gry quizowe, grzechotki, gumowe piłki 
do baseballu, kapelusze na przyjęcia z tworzyw sztucznych, 
kapelusze do zabawy, klocki do łączenia [zabawki], latawce, 
maski papierowe, maskotki, misie pluszowe, okulary zabaw-
kowe, piszczące zabawki do ściskania, piłki do gier i zabaw, 
piłki gumowe, puzzle, samoloty papierowe, trąbki papiero-
we, wiatraczki, zabawki, zabawki dla zwierząt, zabawki dmu-
chane, zabawki do rysowania, zabawki do użytku w base-
nach, zabawkowa żywność, 35 dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybu-
cja produktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam 
i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketin-
gu i publicity, rozpowszechnianie reklam, zarządzanie rela-
cjami z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalno-
ściowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub rekla-
mowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygo-
towywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w ce-
lach reklamowych, administrowanie konkursami w celach 
reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marke-
tingowa, kampanie marketingowe, marketing dotyczący 
promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marke-
ting afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, 
marketing internetowy, marketing ukierunkowany, organiza-
cja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, 
promocyjne usługi handlowe, publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, umiesz-
czanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy uży-
ciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketin-
gowe online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamo-
ści korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w za-
kresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, usługi w zakresie marketingu produktów, 
usługi w zakresie reklamy, usługi współpracy z blogerami, 
usługi zarządzania społecznością online, usługi związane 
z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania 
sprzedażą, usługi w zakresie zamówień online, usługi konsul-
tacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udostępnia-

nie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie in-
formacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje pa-
kietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji 
usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarcza-
nie informacji konsumentom na temat towarów i usług, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego doty-
czące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawiera-
jących żywność, usługi sklepów detalicznych online obej-
mujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprze-
daży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednic-
twem sieci informatycznych następujących towarów: mięso, 
wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty mięsne, pa-
sty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, gotowe pro-
dukty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe posiłki skła-
dające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, goto-
we produkty z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, ka-
napki, bułki nadziewane, dodatki smakowe, przyprawy, ma-
rynaty, sosy, skomputeryzowane zamówienia on-line w dzie-
dzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi handlu 
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o pro-
duktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi 
sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi 
sprzedaży produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, 
kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kieł-
bas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szyn-
ki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, 
sojowych lub z tofu, burgerów, hamburgerów, bekonu, fla-
ków, golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, 
przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produk-
tów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie mięsa, warzyw, 
mleka lub sera, gotowych posiłków składających się głównie 
z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych produktów z wa-
rzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, 
olei zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kana-
pek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, 
ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw, marynat, sosów, 
ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych lub sztucz-
nych magnesów dekoracyjnych, pamięci USB [pendrive], 
breloczków do kluczy, bloczków do pisania, długopisów, 
ołówków, odzieży codziennej i sportowej, t-shirtów z krótkim 
rękawem, topów, bandan na szyję, chustek na głowę, cza-
pek, daszków, kapeluszy, blezerów, bluzek, bluz sportowych, 
chust, dzianiny, kamizelek, kąpielówek, kombinezonów, ko-
szulek dla dzieci, koszulek z krótkim rękawem, koszulek z na-
drukami, krótkich spodni, kurtek, odzieży przeciwdeszczo-
wej, podkoszulek, skarpetek, spodenek, spódnic, spodni, su-
kienek damskich, szalików, smyczy [pasków] do noszenia, 
podarków dla gości na przyjęciach w postaci małych zaba-
wek, zabawek [gadżetów] na przyjęcia wydających głośne 
dźwięki, artykułów papierowych jako podarków dla gości 
na przyjęciach, śmiesznych drobiazgów i gadżetów do zaba-
wy, akcesoriów unoszących się na wodzie do celów rekre-
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acyjnych, akcesoriów nadmuchiwanych do basenów, artyku-
łów sportowych, piłek plażowych, artykułów do zabawy dla 
dzieci, balonów, gier towarzyskich, latawców, masek papie-
rowych, maskotek, okularów zabawkowych, puzzli, zabawek 
dla zwierząt, zabawkowej żywności, hot dogów, kanapek, 
kanapek z mięsem lub hamburgerem, zawijanych kanapek 
typu wrap, bagietek z nadzieniem, bułek nadziewanych, ciast 
mrożonych nadziewanych mięsem i warzywami, ciast zawie-
rających mięso, mięsa w cieście, mięsa z warzywami w cie-
ście, ciasta kruchego z szynką, pasztecików, placków z kur-
czakiem lub nadzieniem z warzyw, świeżych parówek w cie-
ście, naleśników, pierożków ravioli lub pielmieni, pizzy, sajgo-
nek, sushi, zapiekanek w cieście z dziczyzny i drobiu, burrito, 
enchilades, makaronów zawierających nadzienia, cheese-
burgerów, wyrobów piekarniczych składających się z wa-
rzyw i mięsa, ciast drożdżowych z nadzieniem z mięsa, goto-
wych lunchów w pudełku składających się z ryżu, z dodat-
kiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowanych zestawów 
obiadowych składających się głównie z ryżu, ale również 
z mięsa, ryb lub warzyw, dodatków smakowych i przypraw, 
dodatków smakowych z mięsa, sosów, panierek z przypra-
wami do mięs, ryb, drobiu, w hurtowniach i punktach, do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towa-
rów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich do-
tyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu franczyz, 
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketin-
gowe, badania w zakresie public relations, doradztwo rekla-
mowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach 
handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produk-
tów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
public relations, wynajem automatów sprzedających na kar-
ty, wynajem automatów sprzedających na monety, usługi 
wynajmu automatów do sprzedaży, 39 dostarczanie towa-
rów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyj-
nie, dzielenie na części i przepakowywanie towarów, logisty-
ka transportu, pakowanie produktów spożywczych, pako-
wanie żywności, pakowanie towarów, pakowanie prezentów, 
usługi składowania towarów, pakowanie produktów, usługi 
pakowania, usługi doradcze związane z przepakowywaniem 
towarów, usługi przechowywania w chłodniach, usługi prze-
chowywania żywności, składowanie towarów, wypożycza-
nie chłodni, napełnianie automatów sprzedających, 41 admi-
nistrowanie [organizacja] konkursami, organizacja kwizów, 
gier i zawodów, organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie konkur-
sów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów 
w Internecie, prowadzenie kwizów, prezentacja nagrań wi-
deo, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą 
strony internetowej, publikowanie materiałów multimedial-
nych online, usługi publikowania cyfrowych materiałów wi-
deo, audio i rozrywki multimedialnej, 43 dostarczanie żyw-
ności i napojów za pośrednictwem furgonetek, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, ser-
wowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napo-

jów dla gości, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi w za-
kresie żywności i napojów na wynos, usługi w zakresie sprze-
daży posiłków na wynos, usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
kontraktowe usługi w zakresie żywności, wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych, wynajem mebli, bielizny stoło-
wej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, bary szybkiej obsługi [snack-bary], przygotowy-
wanie posiłków, usługi mobilnych restauracji, usługi restaura-
cji szybkiej obsługi, bary, kafeterie [bufety], restauracje samo-
obsługowe, stołówki, usługi restauracyjne.

(210) 507439 (220) 2019 12 02
(731) KOMPANIA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA POZIOMIE 308

(531) 26.05.01, 26.05.17, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 35 pokazy towarów do celów promocyjnych, 
pokazy towarów dla celów reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne 
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, przygoto-
wanie prezentacji do celów handlowych, 41 organizacja wy-
staw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach 
szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach edukacyj-
nych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, orga-
nizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie 
spotkań i konferencji, organizowanie zawodów, organizacja 
imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, zapew-
nianie muzyki na żywo.

(210) 507457 (220) 2019 12 02
(731) KOMPANIA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) POZIOM 308
(510), (511) 35 pokazy towarów do celów promocyjnych, 
pokazy towarów dla celów reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne 
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, przygoto-
wanie prezentacji do celów handlowych, 41 organizacja wy-
staw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach 
szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach edukacyj-
nych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, orga-
nizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie 
spotkań i konferencji, organizowanie zawodów, organizacja 
imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, zapew-
nianie muzyki na żywo.
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(210) 507458 (220) 2019 12 02
(731) ELAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magazyn AUTOSTRADY Budownictwo drogowo- 

-mostowe

(531) 18.07.01, 27.05.01
(510), (511) 16 druki, w szczególności broszury, czasopisma, 
gazety, kalendarze, katalogi, książki, magazyny, materiały 
szkoleniowe, 35 reklama i marketing wszelkiego typu, w tym 
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, organizowanie targów i innych wydarzeń w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
warsztatów [szkolenie], konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 507492 (220) 2019 12 02
(731) SMORAWSKI JANUSZ LUXE SHOP, Kazimierz Biskupi
(540) (znak słowny)
(540) Billions4you
(510), (511) 18 torby, 25 odzież.

(210) 507493 (220) 2019 12 02
(731) TESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Karczma Po Zbóju
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla 

gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], or-
ganizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezer-
wacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i na-
pojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restaura-
cyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w za-
kresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania 
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos.

(210) 507528 (220) 2019 12 03
(731) KOKOCIŃSKI ANDRZEJ CENTRUM FINANSOWE 

SYNTECH II, Szubin
(540) (znak słowny)
(540) SYNTECH
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, 
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradz-
two i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, konsul-
tacje w dziedzinie wycen biznesowych, 36 pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń pracowniczych, 
doradztwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń pra-
cowniczych, doradztwo finansowe w zakresie podatków, 
konsultacje podatkowe [nie dotyczy księgowości], wycena 
majątku ruchomego.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 506893

3 486329, 506577, 506846, 506862, 507264

4 506645, 506646, 506647, 506648, 506862, 506876, 506893

5 486329, 504711, 507092, 507159, 507222, 507288, 507345, 507348

6 507264, 507350

7 506855, 506893, 507352, 507354

8 507264

9 500188, 500189, 502729, 506603, 506845, 506855, 506893, 506934, 507235, 507352, 507354

11 506893

12 506021, 506022, 506603, 506893, 507290

14 504309, 507166, 507168, 507352, 507354

16 497434, 497437, 503679, 507239, 507264, 507352, 507354, 507458

17 506845

18 504309, 507078, 507352, 507354, 507492

20 503149, 503679

21 506845, 506869, 507239, 507264

24 507098, 507264

25 501443, 507098, 507239, 507352, 507354, 507492

26 507352, 507354

28 506855, 507078, 507352, 507354

29 500254, 503679, 506616, 506856, 506869, 507302, 507305, 507335

30 473844, 500254, 506869, 506888, 506890, 506925, 506928, 507305, 507335

31 503679

32 494540, 498160, 503679, 506869, 507335

33 494540, 497722, 506869

34 506869

35 473844, 491734, 494540, 497434, 497437, 503679, 504872, 506021, 506022, 506570, 506616, 506643, 506645, 
506646, 506647, 506648, 506839, 506845, 506849, 506855, 506869, 506893, 507094, 507166, 507168, 507235, 
507239, 507267, 507272, 507302, 507305, 507335, 507340, 507352, 507354, 507439, 507457, 507458, 507528

36 506570, 506584, 507094, 507235, 507239, 507267, 507335, 507528

37 506570, 506893, 507078, 507235, 507239, 507263, 507290, 507340

38 506839

39 503679, 504309, 506616, 506645, 506646, 506647, 506648, 506869, 506893, 507239, 507335, 507340, 507352, 
507354

40 504872, 506616, 506645, 506646, 506647, 506648, 507290, 507340

41 491734, 504309, 506839, 506846, 506973, 507078, 507235, 507239, 507340, 507352, 507354, 507439, 507457, 
507458
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42 506869, 507094, 507267, 507272, 507335

43 503142, 504309, 504526, 504535, 504872, 506869, 506888, 506890, 506893, 506962, 507239, 507273, 507302, 
507305, 507335, 507352, 507354, 507493

44 503142, 506839

45 497434, 497437, 507099, 507282



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

70mai 506603

ADABONIB 507288

ADWOKAT W KASKU 507099

akustyk 500189

AMIR KEBAB 506962

aweg 507168

Billions4you 507492

C Continental Trade Sp. z o.o. 506845

CAFFE NERO 473844

CARNIS MEAT 506616

city one 506570

COSEL 507098

Cust 507350

DermatoxinH97 486329

Dobra Sztela 506839

dp DETAL POLSKI 506643

eastsoft 507272

EKOGROSZEK DIAMENT 506648

EKOGROSZEK SZMARAGD 506646

ELBO 507290

emma MARKET 507305

Eyes Talk 506846

feniksfinanse 506584

FERISAN 507348

FINE WINE 506869

Fitapple 503679

Furninord 503149

GAME ZONE 506855

GOŚĆ WESELNY 494540

HALNY 506856

isabellenails PARAFINA KOSMETYCZNA  
PARAFFIN MASK orange  
beeswax & sweet almond oil spa bio 506862

Ius est ars 507282

JAN Niezbędny zielony dom 507264

Karczma Po Zbóju 507493

KELTON 507078

kopalnia-zdrowia.pl ekoDrogeria 506849

LAKCID GASTROMED 507159

LEKARO 507340

linearic 500188

LUCENTE 507166

Magazyn AUTOSTRADY  
Budownictwo drogowo-mostowe 507458

Magdalenka NIERUCHOMOŚCI 507235

Mały Cejlon 504872

MAXIMUS UBEZPIECZENIA 507267

MEAT Lovers 507352

MEAT Lovers 507354

MIBREX 507092

MY Fish 507273

N LOTOS Niebieski Szlak 506893

NA POZIOMIE 308 507439

naturall 506928

NIUQI 506577

NOMADiC LiFE 504309

Nonsolo Pizza 506890

NONSOLOPIZZA 506888

osm NOWY SĄCZ 500254

PATRIOT CLASSIC 506645

PATRIOT 506647

PIENINY SPA RESORT 503142

POZIOM 308 507457

PR PRO REPAIR 502729

PRENASOL 507345

PRIME3 506021

PRIME3 506022

PRIMEBOT 507094

PURE VODKA POLSKA Czysta  
TRADYCYJNA POLSKA WÓDKA  
6 KLASYCZNA CZYSTA POLSKA  
WÓDKA WYSOKIEJ JAKOŚCI SPIRYTUS  
ZBOŻOWY ORAZ KRYSTALICZNIE  
CZYSTA WODA 497722

Qualita Restauracja 504535

R&K www.koszule.net.pl  
PRODUKT POLSKI R&K  RALF & PATRICK 501443

raphamisan 507222

REACT 507239

SAJ 24 okna drzwi rolety i... 507263

SARCOMIL 504711

selezione ARABICA VELLUTATO  
E AROMATICO 100% ARABICA  
MISCELA DI CAFFE IN GRANI intensita 506925

skupszop 491734

smaQ Food & Wine 504526

Stajnia pod Jemiołą Line Free Connection 506973

STAROPOLSKA 1986  
NATURALNA WODA MINERALNA 498160

SV ‚‚DAR MŁODZIEŻY’’ 497434

SV ‚‚DAR MŁODZIEŻY’’ 497437



1 2 1 2
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SYNTECH 507528

UNICORN 506934

VISbor 506876

Włącz BIO 507335

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO  
Joachim Matejka 507302



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.

339787 CREMO (2019 11 19) 5, 29
715753 MD 520 (2019 11 28) 5
1160485 LE ROSSIGNOL (2019 11 29) 29
1341216 WILLIAMS (2019 11 22) 30, 35
1380859 BEAUX ARTS (2019 11 29) 33
1382832 FARMI (2019 12 03) 9, 35, 38, 42, 44, 45
1422193 PROTECTIONPRO 

(2019 11 06)
9

1449121 ROYAL STAG (2019 11 27) 33
1503508 TANGO (2019 07 18, 2019 01 28) 9, 35, 42
1503523 BLUELAND (2019 09 19) 18, 25, 35
1503528 REPAROL  

(2019 10 16, 2019 05 10)
3, 5, 44

1503531 BBZONE (2019 08 05)
CFE: 01.01.02, 01.15.15, 27.05.03, 28.03.00 5

1503540 NISE (2019 08 05) 34
1503676 POL CARSON (2019 09 26) 33
1503694 AEF (2019 08 19) 11
1503751 HAOFENG (2019 08 05)

CFE: 28.03.00 20
1503771 INNOSILICON (2019 08 05)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 9
1503817 RESERVE BERNARD CORDELIER 

(2019 09 26)
33

1503829 IMPARI (2019 10 17, 2019 06 11)
CFE: 25.07.01, 26.13.25, 27.05.01 33

1503831 MCXICAN (2019 08 05)
CFE: 27.05.01 14, 18, 35

1503846 Besicol (2019 09 09) 1, 5
1503862 amuro (2019 10 16, 2019 04 17) 3
1503873 Dong Chong Xia Cao (2019 10 16)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 34
1503900 HONGREDONE (2019 11 19, 2019 07 16)

CFE: 27.05.01 42
1503908 RO CHUNG (2019 11 19, 2019 07 16)

CFE: 26.03.23, 26.13.25, 28.03.00 19
1503914 2019 11 19, 2019 07 16)

CFE: 28.03.00 11
1503930 BODOS (2019 09 23)

CFE: 27.05.02 4, 35, 36, 37, 39
1503945 2019 07 18, 2019 01 28)

CFE: 26.07.25, 29.01.04 9, 35, 42
1503964 cirsoo (2019 08 05)

CFE: 27.05.01 18, 25, 35
1503981 ULTRA SPECTRUM PROTECTION (2019 10 31)

CFE: 24.13.01, 26.11.02 3

1503982 ULTIMATE IMPACT  
(2019 10 31, 2019 10 02)

3

1504027 HXZDH (2019 09 30)
CFE: 26.03.04, 27.05.01 7

1504035 WAN LUO (2019 11 19, 2019 07 16)
CFE: 26.04.05, 27.05.01, 28.03.00 38

1504043 W (2019 05 29)
CFE: 26.04.03, 27.05.21 1

1504059 SHISEIDO (2019 08 07, 2019 07 19)
CFE: 27.05.01 21,

1504084 HONGCETALK (2019 11 19, 2019 07 16)
CFE: 26.04.05, 27.05.01, 28.03.00 38

1504154 aromaplexe (2019 10 14) 3, 5, 44
1504210 TITAN BLACK POWER CHERRY STRONG 

ENERGY DRINK 20% MORE CAFFEINE  
& TAURINE (2019 10 04, 2019 08 02)
CFE: 03.01.04, 19.03.01, 26.11.06, 
27.05.09, 29.01.15

32

1504222 STARS & STRIPES (2019 11 05, 2019 07 19)
CFE: 01.01.10, 03.07.01, 24.01.03, 24.07.01, 
27.01.12, 27.05.03

33

1504223 CEBINA (2019 10 21, 2019 06 18) 1
1504226 TITAN BLACK POWER APPLE STRONG ENERGY 

DRINK 20% MORE CAFFEINE & TAURINE  
(2019 10 04, 2019 08 02)
CFE: 03.01.04, 19.03.01, 26.11.06, 
27.05.09, 29.01.15

32

1504328 YUHADA (2019 11 04) 3
1504361 NEDONG (2019 08 13) 12
1504402 eG90 (2019 09 24, 2019 09 11) 12
1504404 eGV70 (2019 09 24, 2019 09 11) 12
1504406 INHALE EXHALE EASYHALE 

(2019 10 04, 2019 10 04)
5, 10

1504416 Bev Box  
(2019 10 30, 2019 05 02)

32, 33, 35

1504419 S SERTPLAS (2019 07 26, 2019 03 26)
CFE: 27.05.09, 29.01.12 9, 11, 12

1504429 IBIBLE (2019 09 20) 9, 16, 28, 35, 
38, 41, 42, 45

1504491 BL.BALII (2019 07 11)
CFE: 07.05.02, 27.03.15, 27.05.01 18

1504494 FORE (2019 09 20)
CFE: 27.05.17 7

1504510 Sk (2019 06 21, 2019 06 04)
CFE: 18.04.02, 19.07.01, 27.05.08 32, 33

1504519 YONG ZEN (2019 11 19, 2019 07 16)
CFE: 01.15.15, 05.03.13, 26.01.03, 28.03.00 24
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1504605 2019 11 08)
CFE: 28.03.00 9

1504620 TMX (2019 10 25)
CFE: 26.01.03 9, 12, 16, 25, 28, 35, 37

1504645 GO PARKING (2019 08 06) 37, 39
1504666 FIRST KIDS (2019 09 19)

CFE: 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13 25, 35
1504701 LIWEI (2019 09 25)

CFE: 26.01.03, 26.13.25, 27.05.09 7
1504711 NaturaVita COMPLEX MASSIMA PROTEZIONE 

NATURALE (2019 08 06, 2019 07 31)
CFE: 05.03.13, 25.07.25, 27.01.12, 27.05.09 31

1504924 TMH (2019 10 25)
CFE: 26.01.03 9, 12, 16, 25, 28, 35, 37

1504931 LUNA (2019 09 25, 2019 06 12) 16

1504958 ACIC (2019 09 03)
CFE: 01.01.01, 27.05.07 41, 45

1505006 MiService (2019 08 01, 2019 07 05)
CFE: 02.09.14, 16.01.11, 
26.04.04, 26.13.25

9, 42

1505041 FRUITS GENERAL HD (2019 08 14, 2019 02 20)
CFE: 27.05.02, 29.01.15 9, 28, 41

1505069 CHERYEXEED (2019 10 25)
CFE: 27.05.01 12, 37

1505107 ONE & DOUBLE (2019 09 27)
CFE: 05.07.27, 24.17.25, 27.03.11, 
27.05.10, 29.01.13

35, 43

1505128 SIONET  
(2019 10 24, 2019 06 11)

35, 37, 41, 42, 45



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

1  1503846, 1504043, 1504223 

3  1503528, 1503862, 1503981, 1503982, 1504154, 1504328 

4  1503930 

5  339787, 715753, 1503528, 1503531, 1503846, 1504154, 1504406 

7  1504027, 1504494, 1504701 

9  1382832, 1422193, 1503508, 1503771, 1503945, 1504419, 1504429,
 1504605, 1504620, 1504924, 1505006, 1505041 

10  1504406 

11  1503694, 1503914, 1504419 

12  1504361, 1504402, 1504404, 1504419, 1504620, 1504924, 1505069 

14  1503831 

16  1504429, 1504620, 1504924, 1504931 

18  1503523, 1503831, 1503964, 1504491 

19  1503908 

20  1503751 

21  1504059 

24  1504519 

25  1503523, 1503964, 1504620, 1504666, 1504924 

28  1504429, 1504620, 1504924, 1505041 

29  339787, 1160485 

30  1341216 

31  1504711 

32  1504210, 1504226, 1504416, 1504510 

33  1380859, 1449121, 1503676, 1503817, 1503829, 1504222, 1504416,
 1504510 

34  1503540, 1503873 

35  1341216, 1382832, 1503508, 1503523, 1503831, 1503930, 1503945,
 1503964, 1504416, 1504429, 1504620, 1504666, 1504924, 1505107,
 1505128 

36  1503930 

37  1503930, 1504620, 1504645, 1504924, 1505069, 1505128 

38  1382832, 1504035, 1504084, 1504429 

39  1503930, 1504645 

41  1504429, 1504958, 1505041, 1505128 

42  1382832, 1503508, 1503900, 1503945, 1504429, 1505006, 1505128 

43  1505107 

44  1382832, 1503528, 1504154 

45  1382832, 1504429, 1504958, 1505128



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.

499126 Cisco Technology, Inc.
2019 10 08 42

502337 BYK-Chemie GmbH
2019 11 19 1, 2, 17, 19
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