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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) 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),
– prezentację 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.



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 11 marca 2019 r. Nr ZT11

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  URZĘDZIE PATENTOWYM  
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

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



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) 486753 (220) 2018 06 05
(731) JOGURTY MAGDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szaflary
(540) PLANTON
(510), (511) 29 substytuty jogurtów tworzone na bazie 
mleczka kokosowego, migdałowego, sojowego. ryżowe-
go, pochodzącego z orzechów nerkowca lub z ziaren ko-
nopi siewnej, substytuty produktów mlecznych tworzone 
na bazie mleczka kokosowego. migdałowego, sojowego, 
ryżowego, pochodzącego z orzechów nerkowca lub z ziaren 
konopi siewnej, napoje na bazie mleczka kokosowego, mig-
dałowego, sojowego. ryżowego, pochodzącego z orzechów 
nerkowca lub z ziaren konopi siewnej, przekąski na bazie 
mleczka kokosowego, migdałowego, sojowego, ryżowego, 
pochodzącego z orzechów nerkowca lub z ziaren konopi 
siewnej, desery na bazie mleczka kokosowego, migdało-
wego, sojowego, ryżowego, pochodzącego z orzechów 
nerkowca lub z ziaren konopi siewnej, 30 napoje czekolado-
we, kakaowe lub kawowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
zbóż, przekąski na bazie zbóż, desery na bazie zbóż, majonez 
na bazie zbóż, sosy sałatkowe na bazie zbóż, wyroby cukier-
nicze za wyjątkiem lodów, 32 napoje bezalkoholowe na ba-
zie owoców lub warzyw.

(210) 486755 (220) 2018 06 05
(731) JOGURTY MAGDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szaflary
(540) planton

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.14
(510), (511) 29 substytuty jogurtów tworzone na bazie 
mleczka kokosowego, migdałowego, sojowego, ryżowe-
go, pochodzącego z orzechów nerkowca lub z ziaren ko-
nopi siewnej, substytuty produktów mlecznych tworzone 
na bazie mleczka kokosowego, migdałowego, sojowego, 
ryżowego, pochodzącego z orzechów nerkowca lub z ziaren 
konopi siewnej, napoje na bazie mleczka kokosowego, mig-
dałowego, sojowego, ryżowego, pochodzącego z orzechów 
nerkowca lub z ziaren konopi siewnej, przekąski na bazie 
mleczka kokosowego, migdałowego, sojowego, ryżowego, 
pochodzącego z orzechów nerkowca lub z ziaren konopi 
siewnej, desery na bazie mleczka kokosowego, migdało-
wego, sojowego, ryżowego, pochodzącego z orzechów 
nerkowca lub z ziaren konopi siewnej, 30 napoje czekolado-
we, kakaowe lub kawowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
zbóż, przekąski na bazie zbóż, desery na bazie zbóż, majonez 
na bazie zbóż, sosy sałatkowe na bazie zbóż, wyroby cukier-
nicze za wyjątkiem lodów, 32 napoje bezalkoholowe na ba-
zie owoców lub warzyw.

(210) 489067 (220) 2018 08 06
(731) LC CORP INVEST XVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 22 SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) WOLA RETRO

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pi-
sania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma 
branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, futerały 
na mapy, fotografie, kalendarze, koperty do użytku biuro-
wego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, książki, 
mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, 
plany architektoniczne, plany, 35 doradztwo w zakresie ad-
ministrowania działalnością gospodarczą, wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania przedsiębiorstwem, analiza systemów 
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością handlową, reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne 
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, pokazy to-
warów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów 
domowych, organizowanie prezentacji osób w celach biz-
nesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
36 administrowanie nieruchomościami, oszacowania ma-
jątku nieruchomego (nieruchomości), dzierżawa nierucho-
mości [tylko nieruchomości), wycena nieruchomości, wy-
najem nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, wyceny 
finansowe nieruchomości, ocena nieruchomości (wyce-
na], zarządzanie portfelem nieruchomości, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wy-
ceny nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieru-
chomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem domów, 
wynajem mieszkań, wynajem budynków, wynajem po-
mieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, 
wynajem lokali na cele biurowe, 37 czyszczenie budynków, 
czyszczenie okien, czyszczenie fasad budynków, czyszcze-
nie zewnętrznych powierzchni budynków, 39 wynajem ga-
rażowych miejsc parkingowych, wynajem garaży i miejsc 
parkingowych, udostępnianie parkingów i usługi związane 
z parkowaniem samochodów, usługi w zakresie parkowania 
pojazdów, parkowanie samochodów przez obsługę, 41 pu-
blikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie 
dokumentów, publikowanie, publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie 
przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast 
online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, infor-
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macje o edukacji, usługi edukacji biznesowej, usługi dorad-
cze w zakresie edukacji, edukacja, rozrywka i sport, informa-
cja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej 
bazy danych lub z Internetu, edukacja online z komputero-
wej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
45 usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, usługi 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi bezpie-
czeństwa dla ochrony mienia i osób.

(210) 489653 (220) 2018 08 22
(731) FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, Warszawa
(540) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, projekto-
wanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, tworzenie tekstów reklamowych, usługi w zakre-
sie promowania projektów naukowych w kraju i za granicą, 
wsparcie projektów badawczych, doradztwo w sprawach 
finansowych i organizacyjnych, zarządzanie finansami, 
41 usługi w zakresie szkoleń i upowszechniania nauki, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
warsztatów [szkolenie], konkursów [edukacja], publikowanie 
książek, 42 wspieranie badań z min. zakresu badań biolo-
gicznych chemicznych geologicznych, badań technicznych, 
w dziedzinie fizyki, w dziedzinie mechaniki, w zakresie ochro-
ny środowiska naturalnego i innych badań naukowych.

(210) 489786 (220) 2018 08 27
(731) ROSIAK MARIANNA FRESHCOMPANY, Kamień; 

ANDRZEJEWSKA EDYTA NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK 
TUPTUŚ, Konin

(540) TUPTUŚ 

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 przedszkola - organizowanie i nauczanie, 
43 żłobki dla dzieci - organizowanie i opieka.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 490534 (220) 2018 09 13
(731) CARGO GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) CG CARGO GREEN

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 automatyka przemysłowa w postaci systemów 
i urządzeń służących do sterowania i wizualizacji procesów 
produkcji oraz przemysłowej aparatury kontrolno-pomiaro-
wo-sygnalizacyjnej, 10 instrumenty medyczne, 12 pojazdy 
elektryczne, 16 opakowania z tworzyw sztucznych, 17 two-
rzywa sztuczne formowane wtryskowo.

(210) 490666 (220) 2018 09 17
(731) KWIATKOWSKI MAKSYMILIAN MXK, Jarosławiec

(540) SZLAK BURSZTYNOWY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kul-
turą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów 
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych, 
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, 
ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów spor-
towych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych 
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych 
oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncer-
tów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów 
folklorystycznych, bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, 
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich pole-
gające na zapewnieniu rozrywki, usługi w zakresie muzeów, 
usługi wystawiennicze, organizowanie, prowadzenie i ob-
sługa konferencji, kongresów, koncertów, pokazów, semi-
nariów, spektakli, sympozjów, targów i wystaw z dziedziny 
kultury, edukacji i rozrywki, usługi w zakresie edukacji, nauki, 
nauczania, kultury i rekreacji, informacja o edukacji, usługi 
wydawnicze, usługi w zakresie publikacji elektronicznych 
on-line, publikowanie czasopism, gazet, książek, materiałów 
dydaktycznych, treści video, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, wynajem sal do celów edukacyjnych 
i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny 
i teleinformatyczny: tel./fax., komputer, Internet, 43 usługi 
hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowa-
niem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, 
pensjonatach, pokojach gościnnych, domach wczasowych 
i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawa-
niem potraw i napojów w barach, kafeteriach, karczmach, 
kawiarniach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie dań 
na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez 
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlece-
nie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność 
i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych 
w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, kompu-
ter, Internet, 44 usługi związane z wykonywaniem zabiegów 
regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii 
naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze para-
medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi 
salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, 
usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi sanato-
ryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, pro-
filaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, konsul-
tacje lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych.

(210) 490667 (220) 2018 09 17
(731) KWIATKOWSKI MAKSYMILIAN MXK, Jarosławiec
(540) BURSZTYNOWY
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kul-
turą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów 
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych, 
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, 
ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów spor-
towych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych 
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych 
oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncer-
tów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów 



6 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2019

folklorystycznych, bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, 
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich pole-
gające na zapewnieniu rozrywki, usługi w zakresie muzeów, 
usługi wystawiennicze, organizowanie, prowadzenie i ob-
sługa konferencji, kongresów, koncertów, pokazów, semi-
nariów, spektakli, sympozjów, targów i wystaw z dziedziny 
kultury, edukacji i rozrywki, usługi w zakresie edukacji, nauki, 
nauczania, kultury i rekreacji, informacja o edukacji, usługi 
wydawnicze, usługi w zakresie publikacji elektronicznych 
on-line, publikowanie czasopism, gazet, książek, materiałów 
dydaktycznych, treści video, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, wynajem sal do celów edukacyjnych 
i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny 
i teleinformatyczny: tel./fax., komputer, Internet, 43 usługi 
hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowa-
niem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, 
pensjonatach, pokojach gościnnych, domach wczasowych 
i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawa-
niem potraw i napojów w barach, kafeteriach, karczmach, 
kawiarniach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie dań 
na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez 
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlece-
nie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność 
i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych 
w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, kompu-
ter, Internet, 44 usługi związane z wykonywaniem zabiegów 
regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii 
naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze para-
medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi 
salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, 
usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi sanato-
ryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, pro-
filaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, konsul-
tacje lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych.

(210) 490668 (220) 2018 09 17
(731) KWIATKOWSKI MAKSYMILIAN MXK, Jarosławiec
(540) 

(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi importowe - eksportowe, usługi po-
średnictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicz-
nych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, skle-
pach, muzeach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem 
strony internetowej następujących towarów: bursztyn, wyro-
by artystyczne z bursztynu, metale szlachetne i nieszlachet-
ne, wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne, półszla-
chetne i syntetyczne, szkło artystyczne, dzieła sztuki z metali 
szlachetnych i bursztynu, emblematy z metali szlachetnych 
i bursztynu, kadzidła i kadzidełka, gadżety reklamowe, wy-
roby z bursztynu: kosmetyki, preparaty kosmetyczne i higie-
niczne do pielęgnacji ciała, rąk i paznokci, kosmetyki upięk-
szające, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne z kwasem 
bursztynowym, maści kosmetyczne, oleje i olejki do celów 
kosmetycznych, balsamy, maseczki kosmetyczne, odżywki 
kosmetyczne, żele kosmetyczne, olej bursztynowy i ekstrak-
ty z bursztynu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pro-
wadzenie wystaw w galeriach sztuki w celach handlowych 
i reklamowych oraz w celu promocji sprzedaży pamiątek 
i upominków z bursztynu, wyrobów rzemiosła artystyczne-
go, rzeźb, fotografii artystycznej, obrazów i reprodukcji dla 
osób trzecich, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, 
usługi reklamowe i promocyjne, reklamy prasowe, reklamy 

radiowe, reklamy telewizyjne, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajem miejsca i czasu na ogłoszenia 
reklamowe, publikowanie tekstów i ogłoszeń reklamowych, 
ogłoszenia internetowe, publikowanie tekstów sponso-
rowanych, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, 
wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, 
41 usługi w zakresie muzeów, usługi wystawiennicze, orga-
nizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, 
koncertów, pokazów, seminariów, spektakli, sympozjów, tar-
gów i wystaw z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki, usługi 
w zakresie edukacji, nauki, nauczania, kultury i rekreacji, in-
formacja o edukacji, usługi związane z rozrywką, rekreacją 
i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkur-
sów rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych, 
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, 
ćwiczeń na siłowni, obsługa salonów gier, obsługa obiektów 
sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych 
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych 
oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncer-
tów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów 
folklorystycznych, bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, 
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich pole-
gające na zapewnieniu rozrywki, usługi wydawnicze, usługi 
w zakresie publikacji elektronicznych on-line, publikowanie 
czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych, treści 
video, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
wynajem sal do celów edukacyjnych i rozrywkowych wy-
posażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny:  
tel./fax., komputer, Internet.

(210) 490967 (220) 2018 09 25
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) I eurocash.pl

(531) 29.01.14, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 490984 (220) 2018 09 25
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) I eurocash.pl

(531) 02.09.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 491053 (220) 2018 09 27
(731) OPTIMUM M. KRAJEWSKA, J. WASYLUK LEKARZE 

OKULIŚCI, SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa
(540) CENTRUM OKULISTYCZNE OPTIMUM
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności szpitalnej, 
ekspertyzy dla szpitali i placówek medycznych, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności szpitalnej i placó-
wek medycznych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
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reklamowych, organizowanie wystaw, targów i pokazów 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-
daży usług medycznych, promocja placówek medycznych, 
organizowanie programów promocyjnych, reklamy radiowe 
i telewizyjne, organizowanie kampanii oraz spotkań w celu 
promocji usług i towarów, sprzedaż detaliczna i hurtowa 
środków farmaceutycznych i sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego, 41 usługi w zakresie edukacji zdrowotnej, 
profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, usługi związane 
z organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, konferencji, 
zjazdów. kongresów naukowych, organizowanie i prowadze-
nie posiedzeń naukowo-szkoleniowych, kursów i wykładów 
doszkalających, seminariów, sympozjów, spotkań tematycz-
nych i konsultacji w zakresie medycyny, usługi wydawnicze 
w zakresie publikacji książkowych, prasowych oraz tekstów 
innych niż reklamowe, publikowanie programów eduka-
cyjnych, prowadzenie dydaktyki także drogą elektroniczną 
(e-learning), 44 usługi medyczne, usługi optyczne, w tym 
prowadzenie poradni okulistycznej, poradni ortopedycznej, 
pracowni usg, pracowni laseroterapii, pracowni fundusfoto-
graficznej, pracowni pachymetrycznej, pracowni optycznej 
koherentnej tomografii komputerowej, pracowni tomografii 
skaningowej, pracowni skaningowej polarymetrii laserowej, 
pracowni perymetrycznej, punktu pobrań materiału do ba-
dań, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, prowadzenie 
kliniki medycznej, konsultacje medyczne, poradnictwo 
medyczne, opieka pielęgniarska, opieka medyczna, opieka 
zdrowotna, placówki opieki medycznej i niehospitalizacyjne, 
pomoc medyczna, analizy medyczne, fizjoterapia, porady 
w zakresie farmakologii.

(210) 491055 (220) 2018 09 27
(731) OPTIMUM M. KRAJEWSKA, J. WASYLUK LEKARZE 

OKULIŚCI, SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa
(540) optimum

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.04, 26.02.24, 01.15.01
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności szpitalnej, 
ekspertyzy handlowe dla szpitali i placówek medycznych 
dotyczących wyboru towarów i usług, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności szpitalnej i placówek 
medycznych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, organizowanie wystaw, targów i pokazów 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-
daży usług medycznych, promocja placówek medycznych, 
organizowanie programów promocyjnych, reklamy radiowe 
i telewizyjne, organizowanie kampanii oraz spotkań w celu 
promocji usług i towarów, sprzedaż detaliczna i hurtowa 
środków farmaceutycznych i sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego, 41 usługi w zakresie edukacji zdrowotnej, 
profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, usługi związane 
z organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, konferencji, 
zjazdów. kongresów naukowych, organizowanie i prowadze-
nie posiedzeń naukowo-szkoleniowych, kursów i wykładów 
doszkalających, seminariów, sympozjów, spotkań tematycz-
nych i konsultacji w zakresie medycyny, usługi wydawnicze 
w zakresie publikacji książkowych, prasowych oraz tekstów 
innych niż reklamowe, publikowanie programów eduka-
cyjnych, prowadzenie dydaktyki także drogą elektroniczną 

(e-learning), 44 usługi medyczne, usługi optyczne, w tym 
prowadzenie poradni okulistycznej, poradni ortopedycznej, 
pracowni usg, pracowni laseroterapii, pracowni fundusfoto-
graficznej, pracowni pachymetrycznej, pracowni optycznej 
koherentnej tomografii komputerowej, pracowni tomografii 
skaningowej, pracowni skaningowej polarymetrii laserowej, 
pracowni perymetrycznej, punktu pobrań materiału do ba-
dań, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, prowadzenie 
kliniki medycznej, konsultacje medyczne, poradnictwo 
medyczne, opieka pielęgniarska, opieka medyczna, opieka 
zdrowotna, placówki opieki medycznej i niehospitalizacyjne, 
pomoc medyczna, analizy medyczne, fizjoterapia, porady 
w zakresie farmakologii.

(210) 491081 (220) 2018 09 28
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ALLEGRO BILET
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie 
obsługiwania sklepów online, oprogramowanie kompu-
terowe przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży bi-
letów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, 
muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, aplikacje 
mobilne przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży bile-
tów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, mu-
zyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 35 obsługa 
rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji 
handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży 
i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drob-
nych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w za-
kresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, 
usługi porównywania cen, usługi marketingowe, pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: 
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci kom-
puterowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować 
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać 
status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, za-
wierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online 
w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny onli-
ne z tym związane, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny interne-
towej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której 
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w bilety 
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzycz-
ne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, umieszczać, okre-
ślać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe 
i dokonywać transakcji w tym zakresie, usługi sprzedaży 
biletów zawarte w tej klasie, usługi marketingowe w zakre-
sie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, 
muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, 
usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 
41 usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarze-
nia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwa-
cji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i roz-
rywkowe, usługi informacyjne dotyczące wydarzeń rozryw-
kowych, sportowych, muzycznych, rekreacyjnych lub kultu-
ralnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji biletów 
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzycz-
ne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 42 usługi kompu-
terowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów 
w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, 
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w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marke-
tingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, usłu-
gi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki 
wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, mu-
zycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych oraz 
biletów na te wydarzenia w ramach serwisu internetowego, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania 
sklepów online, w których prowadzona jest sprzedaż biletów 
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzycz-
ne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne.

(210) 492051 (220) 2018 10 26
(731) MACEWICZ BOGDAN WINNOGÓRA WINNICA 

W OGRODZIE, Górzykowo
(540) winnogóra
(510), (511) 31 krzewy, odpady z gorzelni jako pasza dla zwie-
rząt, owoce świeże, sadzonki, winogrona świeże, winorośle, 
wysłodziny, wytłoki z owoców, 32 bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, moszcz, moszcz z winogron, niesfermentowany, 
33 ekstrakty alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe 
zawierające owoce, piquette, wino z wytłoczyn winogrono-
wych, wino, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego to-
warów jak: krzewy, odpady z gorzelni jako pasza dla zwierząt, 
owoce świeże, sadzonki, winogrona świeże, winorośle, wy-
słodziny, wytłoki z owoców, bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, moszcz, moszcz z winogron, niesfermentowany, eks-
trakty alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, napoje 
alkoholowe, z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawiera-
jące owoce, piquette, wino z wytłoczyn winogronowych, 
wino, 41 kształcenie praktyczne w poprzez pokazy, naucza-
nie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
i szkoleń, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem.

(210) 492065 (220) 2018 10 26
(731) HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) RAFFAELLO Semi Sweet Taste NOBILE ECCELLENTE

(531) 03.01.02, 19.07.25, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy, 
rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspo-
magające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.

(210) 492103 (220) 2011 06 09
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) POD
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elek-
tryczne przewodzące, przełączające, transformujące, groma-
dzące i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, trans-
misji i/lub odtwarzania dźwięków, obrazów lub innych da-
nych, urządzenia, przyrządy i materiały do transmitowania  
i/lub odbierania i/lub nagrywania dźwięku i/lub obrazów, kal-
kulatory, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, tablety, 
terminale komputerowe, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
sprzęt komputerowy, sieci komputerowe, faksy, automatycz-
ne sekretarki, oprogramowanie i sprzęt na bazie telefonu 
do odzyskiwania informacji, adaptery, karty rozszerzeń, złącza 
i moduły sterujące, pamięci o dostępie bezpośrednim RAM, 
pamięci tylko do odczytu ROM, półprzewodnikowe urządze-
nia pamięciowe, urządzenia do gier komputerowych, mikro-
procesory, płyty pamięci, monitory, wyświetlacze, klawiatury, 
kable, modemy, drukarki, wideofony, napędy dysków, proce-
sory centralne (CPU), pamięci komputerowe, półprzewodni-
kowe urządzenia do przechowywania danych, telefony bez-
przewodowe, elektroniczny sprzęt i przyrządy komunikacyj-
ne, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, sprzęt, urzą-
dzenia i przyrządy telekomunikacyjne, gry komputerowe 
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe i sprzęt kom-
puterowy z funkcjami multimedialnymi i interaktywnymi, 
płytki z obwodami [elektronicznymi], układy scalone, magne-
tyczne, optyczne i elektroniczne urządzenia do przechowy-
wania danych, urządzenia do przechowywania danych, dyski 
twarde, miniaturowe napędy dysków twardych do przecho-
wywania danych, słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki 
stereofoniczne, słuchawki dokanałowe, elektryczne odtwa-
rzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt fonograficz-
nych, urządzenia stereo o wysokiej wierności odtwarzania, 
magnetofony i aparatura odtwarzającą dźwięk, mikrofony, 
cyfrowe odtwarzacze audio i wideo z funkcjami multimedial-
nymi i interaktywnymi, akcesoria, części, osprzęt i urządzenia 
testowe do wszystkich wyżej wymienionych towarów, od-
biorniki radiowe, wzmacniacze, urządzenia do nagrywania 
i odtwarzania dźwięku, cyfrowe urządzenia audio i wideo, 
magnetofony kasetowe do odtwarzania i nagrywania, ma-
gnetowidy do odtwarzania i nagrywania, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, nagrywarki i odtwarzacze DVD, nagrywarki 
i odtwarzacze cyfrowych taśm audio, radia [odbiorniki radio-
we], miksery audio, wideo i cyfrowe, nadajniki radiowe, samo-
chodowe zestawy audio, systemy nawigacji GPS, urządzenia 
nawigacyjne do pojazdów (komputery pokładowe), aparaty 
fotograficzne, kamery wideo, telefony, telefony komórkowe, 
części i akcesoria do telefonów komórkowych, przenośne cy-
frowe urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, 
przetwarzania informacji, przechowywania i wyświetlania da-
nych, transmisji i odbierania danych, transmisji danych mię-
dzy komputerami i oprogramowaniem z nimi związanym, 
podręczne elektroniczne urządzenia cyfrowe do przetwarza-
nia danych, przetwarzania informacji, przechowywania i wy-
świetlania danych, transmisji i odbierania danych, transmisji 
danych między komputerami i oprogramowaniem z nimi 
związanym, cyfrowe odtwarzacze muzyki i/lub odtwarzacze 
wideo, odtwarzacze MP3 i innych plików audio w formacie 
cyfrowym, komputery podręczne, urządzenia PDA, termina-
rze elektroniczne, notesy elektroniczne, podręczne i przeno-
śne elektroniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania i odbiera-
nia rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej, 
treści wideo, wiadomości błyskawicznych, muzyki, prac au-
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diowizualnych i innych prac multimedialnych oraz innych da-
nych cyfrowych, urządzenia globalnego systemu satelitarne-
go określania położenia (GPS), telefony, podręczne i przeno-
śne elektroniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania i odbiera-
nia rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej 
i innych mediów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe, 
programy komputerowe, nagrane programy komputerowe 
do zarządzania informacjami osobistymi, oprogramowaniem 
do zarządzania bazami danych, oprogramowaniem do roz-
poznawania znaków, oprogramowaniem do zarządzania tele-
fonią, oprogramowaniem do poczty elektronicznej i przesy-
łania wiadomości, oprogramowaniem przywoławczym, 
oprogramowaniem do telefonów komórkowych, oprogra-
mowanie do synchronizacji baz danych, programy kompute-
rowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie 
baz danych on-line, oprogramowanie komputerowe do użyt-
ku w związku z usługami abonamentowego dostępu do mu-
zyki online, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom 
odtwarzanie i programowanie muzyki oraz treści audio, wi-
deo, tekstowych i multimedialnych związanych z rozrywką, 
oprogramowanie zawierające muzyczne nagrania dźwięko-
we, treści audio, wideo, tekstowe i multimedialne związane 
z rozrywką, oprogramowanie komputerowe i oprogramowa-
nie sprzętowe do programów systemów operacyjnych, pro-
gramy do synchronizacji danych oraz programy narzędzi 
do tworzenia aplikacji do komputerów osobistych i podręcz-
nych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia, pobie-
rania, transmisji, odbioru, edytowania, rozpakowywania, ko-
dowania, dekodowania, wyświetlania, przechowywania i po-
rządkowania tekstu, grafiki, obrazów i publikacji elektronicz-
nych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe 
do dostarczania komunikacji telefonicznej zintegrowanej 
z globalnymi skomputeryzowanymi sieciami informacyjnymi, 
przenośne urządzenia elektroniczne do bezprzewodowego 
odbierania, przechowywania i/lub transmisji danych i wiado-
mości oraz urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkow-
nikom śledzenie lub zarządzanie informacjami osobistymi, 
oprogramowanie do przekierowania wiadomości, oprogra-
mowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy 
stacją lub urządzeniem zdalnym i stacją lub urządzeniem sta-
łym lub zdalnym, aparatura i instrumenty do efektów dźwię-
kowych (oprogramowanie komputerowe), elektroniczne ge-
neratory sygnału (oprogramowanie komputerowe), oprogra-
mowanie użytkowe do komputerów osobistych, programy 
do wygaszaczy ekranu, oprogramowanie komputerowe 
do wykrywania, usuwania i przeciwdziałania wirusom kom-
puterowym, oprogramowanie do kodowania danych, opro-
gramowanie do analizy i odzyskiwania danych, oprogramo-
wanie do tworzenia kopii zapasowych systemów komputero-
wych, przetwarzania danych, przechowywania danych, za-
rządzania plikami i bazami danych, oprogramowanie do tele-
komunikacji i komunikacji za pośrednictwem lokalnych lub 
globalnych sieci komunikacyjnych, w tym Internetu, intrane-
tów, ekstranetów, telewizji, komunikacji mobilnej, sieci ko-
mórkowych i satelitarnych, oprogramowanie do tworzenia 
i dostarczania elektronicznych kartek z pozdrowieniami, wia-
domości i poczty elektronicznej, oprogramowanie do projek-
towania, tworzenia, publikacji i hostingu stron internetowych, 
oprogramowanie dostępu do sieci komunikacyjnych, w tym 
Internetu, sprzęt komputerowy do użytku z wszystkimi wyżej 
wymienionymi towarami, magnetyczne nośniki danych, czy-
ste komputerowe nośniki danych, magnetyczne, optyczne 
i elektroniczne materiały do przechowywania danych, chipy, 
dyski i taśmy zawierające lub przeznaczone do rejestracji pro-
gramów i oprogramowania komputerowego, dyski kompak-
towe (CR-ROM-y), baterie, baterie do ponownego ładowania, 
ładowarki, urządzenia do ładowania baterii elektrycznych, ża-

den z wyżej wymienionych towarów nie stanowi sprzętu 
i oprogramowania do przetwarzania sygnałów, używanych 
do manipulowania sygnałami audio, w zakresie rzeczywi-
stych lub wirtualnych instrumentów muzycznych, nośniki 
danych w postaci płyt, automatyczne maszyny sprzedające 
i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami, kasy 
rejestrujące, gaśnice, nagrania audio i wideo do pobrania za-
wierające utwory muzyczne, komediowe, teatralne, filmy sen-
sacyjne, przygodowe i/lub animowane, publikacje elektro-
niczne do pobrania w postaci książek, sztuk teatralnych, pro-
spektów, broszur, biuletynów, czasopism, magazynów i pe-
riodyków o szerokiej tematyce ogólnej, czcionki, kroje czcio-
nek, wzory pisma i symbole, w postaci nagranych danych, 
instrukcje użytkownika w postaci do odczytu elektroniczne-
go, maszynowego lub komputerowego do użytku z wszyst-
kimi wyżej wymienionymi towarami i sprzedawane w zesta-
wie z nimi, nagrane płyty winylowe, taśmy audio, taśmy au-
diowizualne, kasety audiowizualne, dyski audiowizualne, ta-
śmy audio do sprzedaży z broszurami, nagrania dźwiękowe, 
wideo i nagrane dane, płyty DVD, podkładki pod myszy kom-
puterowe, torby i futerały przystosowane lub dopasowane 
kształtem do przenoszenia aparatów fotograficznych i/lub 
kamer wideo, etui do telefonów komórkowych, futerały 
do telefonów komórkowych, futerały do telefonów komórko-
wych zrobione ze skóry lub imitacji skóry, futerały na telefony 
komórkowe z tkaniny lub materiałów tekstylnych, torby i fute-
rały przystosowane lub dopasowane kształtem do przeno-
szenia cyfrowych odtwarzaczy plików muzycznych i/lub wi-
deo, komputerów podręcznych, komputerów kieszonko-
wych [PDA], terminarzy elektronicznych i notatników elektro-
nicznych, uchwyty, paski, opaski na ramię, smycze i zapięcia 
do przenośnych i podręcznych cyfrowych urządzeń elektro-
nicznych do nagrywania, organizowania, przesyłania, edyto-
wania i przeglądania plików tekstowych, danych, audio, z ob-
razami i wideo, poczta elektroniczna i/lub inne dane do jed-
nego lub wielu przenośnych urządzeń elektronicznych z da-
nych zapisanych na lub powiązanych z komputerem osobi-
stym lub serwerem, materiały instruktażowe dotyczące wyżej 
wymienionych towarów, pojemniki na dyski komputerowe, 
urządzenia elektroniczne z funkcjami multimedialnymi 
do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami (które 
nie stanowią sprzętu i oprogramowania do przetwarzania sy-
gnałów, używanych do manipulowania sygnałami audio, 
w zakresie rzeczywistych lub wirtualnych instrumentów mu-
zycznych), urządzenia elektroniczne z funkcjami interaktyw-
nymi do użytku w związku z wszystkimi wyżej wymienionymi 
towarami (które nie stanowią sprzętu i oprogramowania 
do przetwarzania sygnałów, używanych do manipulowania 
sygnałami audio, w zakresie rzeczywistych lub wirtualnych 
instrumentów muzycznych), akcesoria, części, osprzęt oraz 
urządzenia testujące do wszystkich wyżej wymienionych to-
warów (które nie stanowią sprzętu i oprogramowania 
do przetwarzania sygnałów, używanych do manipulowania 
sygnałami audio, w zakresie rzeczywistych lub wirtualnych 
instrumentów muzycznych), torby, futerały i etui przystoso-
wane lub dopasowane kształtem do przechowywania 
wszystkich wyżej wymienionych towarów wykonane ze skó-
ry, imitacji skóry, tkaniny lub materiałów tekstylnych, żaden 
z wymienionych produktów nie stanowi głośników lub akce-
soriów, części i osprzętu do głośników, 28 gry i zabawki, arty-
kuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 
ozdoby choinkowe, zabawki, karty do gry, elektroniczne prze-
nośne [podręczne] aparaty do gier, muzyczne zabawki, gry 
i przedmioty do zabawy, aparatura dźwiękowa do zabawy, 
pozytywki (zabawki), instrumenty muzyczne (zabawki), za-
bawkowe odtwarzacze nagrań do odtwarzania melodii i ka-
set, gry muzyczne, zabawki na baterie, zabawki elektroniczne, 
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gry komputerowe elektryczne, z wyjątkiem przystosowanych 
do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, elektryczne i elek-
troniczne urządzenia rozrywkowe (automatyczne, urucha-
miane na monety/żetonem), elektroniczne gry automatycz-
ne, uruchamiane na monety lub żetony (inne niż przystoso-
wane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi), podręczne 
urządzenia i gry elektroniczne (inne niż przystosowane 
do użytku tylko z odbiornikami telewizyjnymi), gry wideo 
inne niż przystosowane do użytku wyłącznie z odbiornikiem 
telewizyjnym, automaty do gier na monety, urządzenia 
do gier komputerowych, inne niż na monety lub te przysto-
sowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, gry i zabaw-
ki z wyjściem wideo, zabawki elektroniczne, interaktywne gry 
i zabawki komputerowe, zabawki i gry muzyczne, wolnosto-
jące urządzenia do gier wideo zawierające wyświetlacze, za-
bawkowe podręczne urządzenia elektroniczne, komputery 
do zabawy (niedziałające), telefony komórkowe do zabawy 
(niedziałające), części i osprzęt do wszystkich wyżej wymie-
nionych towarów, 38 telekomunikacja, usługi łączności i tele-
komunikacji, usługi dostępu do telekomunikacji, łączność 
za pomocą komputera, łączność za pomocą tableta, usługi 
łączności między komputerami, elektroniczne przesyłanie da-
nych i dokumentacji za pośrednictwem Internetu lub innych 
baz danych, wspomagane komputerowo przesyłanie danych, 
transmisja danych, usługi transmisji danych, usługi transmisji 
cyfrowej, elektroniczna transmisja danych, elektroniczna 
transmisja danych (usługi- ), przesyłanie informacji cyfrowych, 
zapewnianie dostępu do stron internetowych i elektronicz-
nych serwisów informacyjnych on-line umożliwiających po-
bieranie informacji i danych, zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, transmitowanie treści audio, wideo, multime-
dialnych oraz reklamowych na komputery, telefony komórko-
we, odtwarzacze medialne oraz inne przenośne urządzenia 
cyfrowe, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomu-
nikacji, zapewnienie tymczasowego dostępu do Internetu 
w celu używania online oprogramowania nie do pobrania 
umożliwiającego użytkownikom programowanie treści au-
dio, wideo, tekstowych i innych treści multimedialnych, 
w tym muzyki, koncertów, nagrań wideo, radia, telewizji, wia-
domości, sportu, gier, wydarzeń kulturalnych i programów 
powiązanych z rozrywką, umożliwianie telekomunikacji bez-
przewodowej za pośrednictwem elektronicznych sieci ko-
munikacyjnych, usługi bezprzewodowego przesyłania wia-
domości cyfrowych, usługi przywoławcze i usługi poczty 
elektronicznej, w tym usługi umożliwiające użytkownikowi 
wysyłanie i/lub odbieranie wiadomości przez bezprzewodo-
wą sieć przesyłania danych, usługi jednokierunkowego 
i dwukierunkowego przywoływania, komunikacja za pomo-
cą komputera, zapewnianie komunikacji między komputera-
mi, usługi teleksowe, telegraficzne i telefoniczne, nadawanie 
lub transmisja programów radiowych i / telewizyjnych, usługi 
w zakresie podziału czasu w korzystaniu z aparatury łączno-
ściowej, udostępnianie łączy telekomunikacyjnych i połączeń 
(linków) z komputerowymi bazami danych i z Internetem, 
elektroniczna transmisja plików audio i wideo, strumienio-
wych i do pobrania, za pośrednictwem sieci komputerowych 
i innych sieci komunikacyjnych, usługi webcastów (transmi-
sja), elektroniczne przesyłanie wiadomości, świadczenie usług 
łącznościowych i przydzielanie dostępu do elektronicznych 
sieci komunikacyjnych, w celu transmisji lub odbioru treści 
dźwiękowych, wizualnych lub multimedialnych, udostępnia-
nie połączeń telekomunikacyjnych do elektronicznych sieci 
komunikacyjnych, w celu transmisji lub odbioru treści dźwię-
kowych, wizualnych lub multimedialnych, zapewnianie do-
stępu do stron www z muzyką cyfrową w Internecie, zapew-
nianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie mu-
zyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnianie do-

stępu do połączeń telekomunikacyjnych do Internetu lub 
komputerowych baz danych, przydzielanie użytkownikom 
dostępu do Internetu (dostawcy usług), usługi poczty elektro-
nicznej, przesyłanie informacji (w tym stron www), progra-
mów komputerowych i wszelkich innych danych, emisja wi-
deo, emisja nagranych uprzednio treści wideo zawierających 
programy muzyczne i rozrywkowe, telewizyjne, filmy fabular-
ne, wiadomości, sport, gry, imprezy kulturalne oraz wszelkie-
go rodzaju programy związane z rozrywką poprzez globalne 
sieci komputerowe, komputery i inne sieci komunikacyjne, 
transmisja strumieniowa treści wideo przez globalną sieć 
komputerową, abonamentowa emisja audio za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, transmisja audio, trans-
misja audio słowa mówionego, muzyki, koncertów i progra-
mów radiowych, transmisja strumieniowa treści audio za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, elektroniczna 
transmisja plików audio i wideo za pośrednictwem sieci ko-
munikacyjnych, usługi komunikacyjne, mianowicie dopaso-
wywanie użytkowników w celu przesyłania nagrań muzycz-
nych, filmów wideo i nagrań dźwiękowych przez sieci komu-
nikacyjne, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogło-
szeń, komputerowe tablice ogłoszeń z dziedziny muzyki, na-
grań wideo, filmów, książek, telewizji, gier i sportu, udostęp-
nianie elektronicznych tablic ogłoszeń w celu transmisji ko-
munikatów między użytkownikami komputerów dotyczą-
cych rozrywki, muzyki, koncertów, nagrań wideo, radia, tele-
wizji, filmu, aktualności, sportu, gier i imprez kulturalnych, 
wypożyczanie, wynajem lub leasing aparatury łącznościowej 
i elektronicznych skrzynek pocztowych, usługi elektronicznej 
agencji prasowej, usługi konsultingowe w dziedzinie elektro-
nicznej komunikacji, faksy, usługi gromadzenia i przesyłania 
wiadomości, przesyłanie danych i informacji za pomocą środ-
ków elektronicznych, komputera, kabli, odbiornika radiowe-
go, dalekopisu, telelettera, poczty elektronicznej, faksu, od-
biornika telewizyjnego, mikrofal, wiązki laserowej, satelity ko-
munikacyjnego lub innych elektronicznych środków komuni-
kacyjnych, transmisja danych za pośrednictwem urządzeń 
audiowizualnych sterowanych przez urządzenia przetwarza-
jące dane lub komputery, zapewnianie czasu dostępu 
do stron internetowych zawierających materiały multimedial-
ne, udzielanie dostępu do baz danych i katalogów przez sieci 
komunikacyjne, w celu pozyskania danych z dziedziny muzy-
ki, wideo, filmów, książek, telewizji. gier i sportu, zapewnianie 
użytkownikom czasu dostępu do elektronicznych sieci ko-
munikacyjnych udostępniających środki do identyfikowania, 
lokalizowania, grupowania, rozpowszechniania i zarządzania 
danymi i łączami z serwerami komputerowymi osób trzecich, 
procesorami komputerowymi i użytkownikami komputerów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji wideo, zapewnia-
nie czasu dostępu do stron internetowych zawierających ma-
teriały multimedialne, zapewnianie użytkownikom czasu do-
stępu do elektronicznych sieci komunikacyjnych udostępnia-
jących środki do identyfikowania, lokalizowania, grupowania, 
rozpowszechniania i zarządzania danymi i łączami z serwera-
mi komputerowymi osób trzecich, procesorami komputero-
wymi i użytkownikami komputerów, dostarczanie kompute-
rowych baz danych w postaci elektronicznych tablic ogłosze-
niowych w dziedzinie muzyki, wideo, filmów, książek, telewi-
zji, gier i sportu, zapewniania tymczasowego dostępu inter-
netowego do używania online oprogramowania nie do po-
brania umożliwiającego użytkownikom programowanie tre-
ści audio, wideo, tekstowych i innych treści multimedialnych, 
w tym muzyki, koncertów, nagrań wideo, radia, telewizji, 
wiadomości, sportu, gier, wydarzeń kulturalnych i progra-
mów powiązanych z rozrywką, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 na-
ukowe i technologiczne usługi i badania oraz związane z nimi 
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projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, pro-
jektowanie i rozwój sprzętu i oprogramowania komputero-
wego, usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego, usługi pomocy technicznej, miano-
wicie rozwiązywanie problemów ze sprzętem komputero-
wym, komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, opro-
gramowaniem komputerowym i konsumenckimi urządze-
niami elektronicznymi, instalacja, aktualizacja, konserwacja 
i naprawa oprogramowania komputerowego, konsultacje 
techniczne w dziedzinie komputerów, tabletów i elektroniki 
konsumenckiej, usługi diagnostyki komputerów, tabletów 
i elektroniki konsumenckiej, usługi konsultacyjne w zakresie 
wyboru, wdrażania i użytkowania sprzętu komputerowego, 
oprogramowania komputerowego i elektronicznych syste-
mów konsumenckich dla osób trzecich, odzyskiwanie da-
nych komputerowych, usługi doradcze w zakresie wyboru, 
wdrażania i użytkowania sprzętu komputerowego, oprogra-
mowania komputerowego do obsługiwania konsumenc-
kich systemów elektronicznych dla osób trzecich w dziedzi-
nie urządzeń audio, audiowizualnych i domowych oraz 
przenośnych systemów i urządzeń rozrywkowych, doradz-
two techniczne w dziedzinie elektroniki konsumenckiej, 
mianowicie urządzeń audio, audiowizualnych i domowych 
oraz przenośnych systemów i urządzeń rozrywkowych, 
usługi doradcze w zakresie wyboru, wdrażania i użytkowa-
nia sprzętu komputerowego, oprogramowania komputero-
wego oraz systemów elektroniki konsumenckiej dla osób 
trzecich, mianowicie urządzeń audio, audiowizualnych i do-
mowych oraz przenośnych systemów i urządzeń rozrywko-
wych, wynajem urządzeń i sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania, usługi doradcze dotyczące oprogramo-
wania multimedialnego i audiowizualnego, programowanie 
komputerów, usługi wsparcia technicznego i konsultacji 
w opracowywaniu systemów komputerowych, baz danych 
i aplikacji, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron 
w Internecie, informacje dotyczące sprzętu lub oprogramo-
wania komputerowego, udzielane on-line ze światowej sieci 
komputerowej lub z Internetu, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych, tworzenie multimedialnych witryn in-
ternetowych, hosting stron komputerowych (interneto-
wych) na rzecz osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek 
w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komuni-
kacyjnych, usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP) obej-
mujące oprogramowanie komputerowe, usługi dostawcy 
usług aplikacyjnych (ASP) obejmujące oprogramowanie 
do tworzenia, pobierania, transmisji, odbioru, edytowania, 
rozpakowywania, kodowania, dekodowania, wyświetlania, 
przechowywania i porządkowania tekstu, grafiki, obrazów 
i publikacji elektronicznych, usługi dostawcy usług aplika-
cyjnych (ASP) obejmujące oprogramowanie używane w po-
wiązaniu z usługami subskrypcji muzyki online, oprogramo-
waniem umożliwiającym użytkownikom odtwarzanie i pro-
gramowanie muzyki oraz treści audio, wideo, tekstowych 
i multimedialnych związanych z rozrywką, oraz oprogramo-
waniem zawierającym muzyczne nagrania dźwiękowe, tre-
ści audio, wideo, tekstowe i multimedialne związane z roz-
rywką, udostępnianie wyszukiwarek do pozyskiwania da-
nych w globalnych sieciach komputerowych, obsługiwanie 
wyszukiwarek, poradnictwo informatyczne i pomoc przy 
zapisywaniu informacji na pamięci komputerowe, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich 
wyżej wymienionych.

(210) 492104 (220) 2016 07 15
 (310) UK00003174032 (320) 2016 07 11 (330) GB
(731) Springer Nature Ltd, Londyn, GB

(540) nature research

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, 
miernicze, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzorują-
ce), treści medialne, pliki obrazowe do pobierania, pliki tek-
stowe do pobrania, nagrania wideo do pobrania, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, materiały edukacyjne do pobra-
nia, publikacje periodyczne (do pobrania), dzienniki (do po-
brania), czasopisma akademickie i naukowe (do pobrania), 
słowniki (do pobrania), leksykony (do pobrania), notatki z wy-
kładów do pobrania, arkusze zadań edukacyjnych do pobra-
nia, prezentacje slajdów do pobrania, fiszki do pobrania, listy 
ze słownictwem (do pobrania), niedrukowane publikacje 
elektroniczne, drukowane publikacje w formie umożliwia-
jącej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci 
zapisanej na nośnikach optycznych, bazy danych, podcasty, 
audiobooki, publikacje do pobrania, materiały edukacyjne 
do pobrania, w tym arkusze egzaminacyjne, materiały kur-
sowe i notatki z wykładów, dzienniki naukowe do pobrania, 
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, 16 materiały drukowane, książki, komiksy, podręcz-
niki, czasopisma (periodyki), biuletyny informacyjne, gazety, 
periodyki, publikacje drukowane, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem przyrządów), publikacje encyklo-
pedyczne, słowniki, raporty, magazyny, dzienniki, czasopisma 
akademickie i naukowe, dzienniki naukowe, książki z danymi, 
notatki z wykładów, listy ze słownictwem, periodyki, książki, 
broszury, dokumenty, materiały instruktażowe i dydaktyczne 
ujęte w klasie 16, wszystkie dotyczące szkoleń i dostarczania 
szkolenia, w tym wspomaganych komputerowo, kompute-
rowych usług poradnictwa, usług online oraz zapewniania 
programów nauczania na odległość, części i wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 41 edukacja, 
nauczanie, szkolenia komputerowe, uczelnie (edukacja), co-
aching (szkolenie), usługi klubowe (rozrywka lub edukacja), 
kursy korespondencyjne, kursy nauczania na odległość, in-
formacja o edukacji, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
(edukacja), szkolenia praktyczne, usługi szkol [edukacja], usłu-
gi w zakresie nauczania, usługi w zakresie oświaty, usługi in-
struktażowe, szkolenia, usługi edukacji dla dorosłych, usługi 
edukacyjne wspomagane komputerowo, zapewnianie szko-
leń, usługi dydaktyczne, w tym usługi świadczone za pomo-
cą środków wspomaganych komputerowo oraz kompute-
rowych środków dla poradnictwa oraz za pośrednictwem 
środków online, dostarczanie programów do nauczania 
na odległość, publikacja elektronicznych periodyków nauko-
wych, technicznych i medycznych (nie do pobrania), usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej 
wymienionych usług, 42 usługi badawczo-naukowe oraz 
związane z tym usługi projektanckie, badania naukowe, spo-
rządzanie raportów naukowych, usługi informacyjne, konsul-
tacyjne i doradcze, dotyczące wyżej wymienionych usług.

(210) 492122 (220) 2018 10 29
(731) OGILVY&MATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PODAJ MI SKRZYNECZKĘ
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne 
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośni-
ki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie 
komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, 
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obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji 
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multime-
dialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki ob-
razu i dźwięku, programy komputerowe, mobilne aplikacje, 
aplikacje komputerowe do pobrania, kalkulatory, magnesy 
dekoracyjne, 16 papier i karton, druki, kalendarze, mapy, kartki 
z życzeniami, karty pocztowe, afisze, plakaty, ulotki, transpa-
renty z papieru, torby papierowe, fotografie, artykuły piśmien-
nicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty, podstawki 
do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkładki 
na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, ma-
teriały przylepne do papieru listowego lub do użytku do-
mowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały 
z tworzyw sztucznych (nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
figurki z papieru i kartonu, ozdoby i flagi (wykonane z papie-
ru), serwetki stołowe papierowe, chusteczki do nosa, naklejki 
(materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma, katalogi, 
albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama bill-
boardowa, reklama online w sieci komputerowej, reklamy 
korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
marketing, marketing internetowy, programy lojalnościowe, 
sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw sklepowych, rekla-
ma, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług 
handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, 
artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami 
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, ma-
szynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towara-
mi konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, 
produkcja i prezentacja filmów reklamowych, usługi handlu 
hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi, 
artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami 
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, ma-
szynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towara-
mi konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, 
usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi 
w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry, zabawki, 
artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane, podkład-
ki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki kompu-
terowe, pokrowce na komórki, magnesy, materiały biurowe, 
naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby, torebki, 
aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, 
portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i bre-
loki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdob-
ne plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na na-
poje, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności 
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
przygotowywanie konkursów, sponsoring w formie reklamy, 
usługi pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej 
dla nabywców towarów i usług, usługi handlu detalicznego 
online, organizacja wystaw w celach reklamowych lub han-
dlowych, franchising.

(210) 492124 (220) 2018 10 29
(731) OGILVY&MATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) W TYM TYGODNIU W SKRZYNECZCE
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne 
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośni-
ki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie 
komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, 

obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji 
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multime-
dialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki ob-
razu i dźwięku, programy komputerowe, mobilne aplikacje, 
aplikacje komputerowe do pobrania, kalkulatory, magnesy 
dekoracyjne, 16 papier i karton, druki, kalendarze, mapy, kartki 
z życzeniami, karty pocztowe, afisze, plakaty, ulotki, transpa-
renty z papieru, torby papierowe, fotografie, artykuły piśmien-
nicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty, podstawki 
do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkładki 
na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, ma-
teriały przylepne do papieru listowego lub do użytku do-
mowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały 
z tworzyw sztucznych (nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
figurki z papieru i kartonu, ozdoby i flagi (wykonane z papie-
ru), serwetki stołowe papierowe, chusteczki do nosa, naklejki 
(materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma, katalogi, 
albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama bill-
boardowa, reklama online w sieci komputerowej, reklamy 
korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
marketing, marketing internetowy, programy lojalnościowe, 
sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw sklepowych, rekla-
ma, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług 
handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, 
artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami 
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, ma-
szynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towara-
mi konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, 
produkcja i prezentacja filmów reklamowych, usługi handlu 
hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi, 
artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami 
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, ma-
szynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towara-
mi konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, 
usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi 
w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry, zabawki, 
artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane, podkład-
ki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki kompu-
terowe, pokrowce na komórki, magnesy, materiały biurowe, 
naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby, torebki, 
aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, 
portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i brelo-
ki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne 
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, 
dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności go-
spodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, przy-
gotowywanie konkursów w celach reklamowych, sponsoring 
w formie reklamy, usługi pośrednictwa, prowadzenie plat-
formy internetowej dla nabywców towarów i usług, usługi 
handlu detalicznego on-line mebli, towarów budowlanych, 
ogrodniczych i materiałów wykończenia wnętrz, w tym ma-
teriałów dekoracyjnych, organizacja wystaw w celach rekla-
mowych lub handlowych, franchising.

(210) 492125 (220) 2018 10 29
(731) OGILVY&MATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TERAZ W SKRZYNECZCE
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne 
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośni-
ki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
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sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie 
komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, 
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy fil-
mowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycz-
nych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane no-
śniki obrazu i dźwięku, programy komputerowe, mobilne 
aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, kalkulatory, 
magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton, druki, kalendarze, 
mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze, plakaty, 
ulotki, transparenty z papieru, torby papierowe, fotografie, 
artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, 
koperty, podstawki do długopisów i ołówków, przyciski 
do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, 
materiały do rysowania, materiały przylepne do papieru 
listowego lub do użytku domowego, materiały szkole-
niowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych 
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z two-
rzyw sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papie-
ru i kartonu, ozdoby i flagi (wykonane z papieru), serwetki 
stołowe papierowe, chusteczki do nosa, naklejki (materiały 
piśmienne), książki, gazety, czasopisma, katalogi, albumy, 
broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 35 rekla-
ma, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym 
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, 
reklama online w sieci komputerowej, reklamy korespon-
dencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, 
marketing internetowy, programy lojalnościowe, sprzedaż 
premiowa, dekoracja wystaw sklepowych, reklama, marke-
ting i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu 
detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, arty-
kułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami 
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, ma-
szynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towara-
mi konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, 
produkcja i prezentacja filmów reklamowych, usługi handlu 
hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlany-
mi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artyku-
łami gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzenia-
mi, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi 
towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 
1 do 34, usługi handlu detalicznego artykułami merchan-
disingowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, 
gry, zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły bu-
dowlane, podkładki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane 
nośniki komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, ma-
teriały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołów-
ki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, 
torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, ze-
garki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów 
komórkowych, ozdobne plakietki, parasole, termosy do na-
pojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów 
w celach reklamowych, sponsoring w formie reklamy, usłu-
gi pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej dla 
nabywców towarów i usług, usługi handlu detalicznego 
on-line mebli, towarów budowlanych, ogrodniczych i ma-
teriałów wykończenia wnętrz, w tym materiałów dekora-
cyjnych, organizacja wystaw w celach reklamowych lub 
handlowych, franchising.

(210) 492127 (220) 2018 10 29
(731) OGILVY&MATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DZIŚ W SKRZYNECZCE
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne 
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośni-
ki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie 
komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, 
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy fil-
mowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycz-
nych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane no-
śniki obrazu i dźwięku, programy komputerowe, mobilne 
aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, kalkulatory, 
magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton, druki, kalendarze, 
mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze, plakaty, 
ulotki, transparenty z papieru, torby papierowe, fotografie, 
artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, 
koperty, podstawki do długopisów i ołówków, przyciski 
do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, 
materiały do rysowania, materiały przylepne do papieru 
listowego lub do użytku domowego, materiały szkole-
niowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych 
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z two-
rzyw sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papie-
ru i kartonu, ozdoby i flagi (wykonane z papieru), serwetki 
stołowe papierowe, chusteczki do nosa, naklejki (materiały 
piśmienne), książki, gazety, czasopisma, katalogi, albumy, 
broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 35 rekla-
ma, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym 
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, 
reklama online w sieci komputerowej, reklamy korespon-
dencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, 
marketing internetowy, programy lojalnościowe, sprzedaż 
premiowa, dekoracja wystaw sklepowych, reklama, marke-
ting i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu 
detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, arty-
kułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami 
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, ma-
szynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towara-
mi konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, 
produkcja i prezentacja filmów reklamowych, usługi handlu 
hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlany-
mi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artyku-
łami gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzenia-
mi, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi 
towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 
1 do 34, usługi handlu detalicznego artykułami merchan-
disingowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, 
gry, zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły bu-
dowlane, podkładki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane 
nośniki komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, ma-
teriały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołów-
ki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, 
torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, ze-
garki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów 
komórkowych, ozdobne plakietki, parasole, termosy do na-
pojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów 
w celach reklamowych, sponsoring w formie reklamy, usłu-
gi pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej dla 
nabywców towarów i usług, usługi handlu detalicznego 
on-line mebli, towarów budowlanych, ogrodniczych i ma-
teriałów wykończenia wnętrz, w tym materiałów dekora-
cyjnych, organizacja wystaw w celach reklamowych lub 
handlowych, franchising.
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(210) 492131 (220) 2018 10 29
(731) OGILVY&MATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TWOJA SKRZYNECZKA
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne 
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośni-
ki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie 
komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, ob-
razu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, 
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w for-
macie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach cd, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, 
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 
16 papier i karton, druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, 
karty pocztowe, afisze, plakaty, ulotki, transparenty z papieru, 
torby papierowe, fotografie, artykuły piśmiennicze, zwłaszcza 
długopisy, pióra i ołówki, koperty, podstawki do długopisów 
i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i pod-
kładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały przylepne 
do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych 
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kar-
tonu, ozdoby i flagi (wykonane z papieru), serwetki stołowe 
papierowe, chusteczki do nosa, naklejki (materiały piśmienne), 
książki, gazety, czasopisma, katalogi, albumy, broszury, notesy, 
zeszyty, drukowane zaproszenia, 35 reklama, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, 
druków, próbek, reklama billboardowa, reklama on-line w sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy, pro-
gramy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw 
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w od-
niesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artyku-
łami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym 
meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami, 
urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także 
innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam 
z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja filmów reklamowych, 
usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami 
budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym mebla-
mi, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami, urzą-
dzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także inny-
mi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 
1 do 34, usługi handlu detalicznego artykułami merchandi-
singowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry, 
zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane, 
podkładki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki 
komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, materiały biu-
rowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby, to-
rebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, 
portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i brelo-
ki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne 
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napo-
je, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności 
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
przygotowywanie konkursów w celach reklamowych, spon-
soring w formie reklamy, usługi pośrednictwa, prowadzenie 
platformy internetowej dla nabywców towarów i usług, usługi 
handlu detalicznego on-line mebli, towarów budowlanych, 
ogrodniczych i materiałów wykończenia wnętrz, w tym mate-
riałów dekoracyjnych, organizacja wystaw w celach reklamo-
wych lub handlowych, franchising.

(210) 492132 (220) 2018 10 29
(731) OGILVY&MATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SKRZYNECZKA OBI
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne 
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośni-
ki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie 
komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, ob-
razu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, 
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w for-
macie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach cd, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, 
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 
16 papier i karton, druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, 
karty pocztowe, afisze, plakaty, ulotki, transparenty z papieru, 
torby papierowe, fotografie, artykuły piśmiennicze, zwłaszcza 
długopisy, pióra i ołówki, koperty, podstawki do długopisów 
i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i pod-
kładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały przylepne 
do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych 
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kar-
tonu, ozdoby i flagi (wykonane z papieru), serwetki stołowe 
papierowe, chusteczki do nosa, naklejki (materiały piśmienne), 
książki, gazety, czasopisma, katalogi, albumy, broszury, notesy, 
zeszyty, drukowane zaproszenia, 35 reklama, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, 
druków, próbek, reklama billboardowa, reklama on-line w sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy, pro-
gramy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw 
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w od-
niesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artyku-
łami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym 
meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami, 
urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także 
innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam 
z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja filmów reklamowych, 
usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami 
budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym mebla-
mi, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami, urzą-
dzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także inny-
mi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 
1 do 34, usługi handlu detalicznego artykułami merchandi-
singowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry, 
zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane, 
podkładki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki 
komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, materiały biu-
rowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby, to-
rebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, 
portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i brelo-
ki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne 
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napo-
je, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności 
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
przygotowywanie konkursów w celach reklamowych, spon-
soring w formie reklamy, usługi pośrednictwa, prowadzenie 
platformy internetowej dla nabywców towarów i usług, usługi 
handlu detalicznego on-line mebli, towarów budowlanych, 
ogrodniczych i materiałów wykończenia wnętrz, w tym mate-
riałów dekoracyjnych, organizacja wystaw w celach reklamo-
wych lub handlowych, franchising.
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(210) 492274 (220) 2018 11 02
(731) TOKARCZYK KAMIL, Żyrardów
(540) ENERGY FOR LIFE

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż różnego rodzaju produktów i usług 
w branży energetycznej: sprzedaż energii elektrycznej, gazu 
ziemnego, stacji transformatorowych, baterii do kompensa-
cji energii biernej, paneli fotowoltaicznych, 42 audyty ener-
getyczne, doradztwo w zakresie oszczędności energii.

(210) 492324 (220) 2018 12 19
(731) WALTER-KOŹBIELSKA ANNA FABRYKA WALTER, 

Warszawa
(540) liNEON

(531) 13.01.06, 13.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe.

(210) 492384 (220) 2018 11 28
(731) TURNIE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelcz-Laskowice

(540) TURNIE SUCHE

(531) 01.15.17, 29.01.13, 27.05.01, 06.01.02
(510), (511) 43 rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwa-
cja miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], usłygi restauracyjne, usługi rezerwacji poko-
jów, wynajmowanie sal na zebrania, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], stołówki, 
rzeźbienie w jedzeniu, restauracje samoobsługowe, usługi 
barowe, usługi restauracji washoku, wypożyczanie urządzeń 
do gotowania, bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafe-
terie [bufety], motele.

(210) 492502 (220) 2018 11 08
(731) STĘPNIAK ELŻBIETA EVENT TIME PROMO, Płock
(540) POLISH HIP-HOP MUSIC AWARDS

(531) 29.01.01, 27.05.01, 16.01.13, 09.07.05
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje 
komputerowe do pobrania, cyfrowe elektroniczne urządze-
nia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signage], dyski 
do przechowywania danych, elektroniczne nośniki danych, 
etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui 
do tabletów, etui na akcesoria optyczne, etui na urządzenia 
do magazynowania danych, etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, etui na okulary, etui na okulary przeciwsłoneczne, 
etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe, etui na smart-
fony, etui typu Flip Cover do smartfonów, filmy do pobrania, 
freeware [oprogramowanie darmowe], futerały na tablety, 
futerały na laptopy, futerały na okulary, futerały na przenośne 
odtwarzacze muzyczne, futerały na okulary słoneczne, futera-
ły na telefony, grafiki komputerowe do pobrania, interaktywna 
aparatura wideo, interaktywne ekrany graficzne, interaktyw-
ne multimedialne programy komputerowe, interaktywne 
odbiorniki [terminale] telewizyjne, interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu 
danych, interfejsy komputerowe, interfejsy komunikacyjne, 
karty USB, magnesy dekoracyjne, muzyka, filmy i inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalo-
ne na nośnikach, nagrane dyski kompaktowe, nagrane progra-
my komputerowe, nagrania multimedialne, nagrania cyfrowe, 
narzędzia do opracowywania oprogramowania komputero-
wego, nośniki do danych, nośniki dostosowane do telefonów 
komórkowych, odtwarzacze dźwięku, okulary, okulary 3D, 
okulary przeciwsłoneczne, oprogramowanie, oprogramowa-
nie sprzętowe, optyczne artykuły, osobiste urządzenia stereo-
foniczne, pakiety oprogramowania komputerowego, pamięć 
USB [pendrive], pamięci elektroniczne, panele LCD, panele 
dotykowe, panele wyświetlające elektroniczne, pliki graficzne 
do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, płyty kompak-
towe, podcasty, pokrowce na urządzenia do przechowywa-
nia danych, pokrowce na smartfony, pokrowce na laptopy, 
pokrowce z klapką do tabletów, programy komputerowe, 
publikacje elektroniczne, sprzęt i akcesoria do przetwarza-
nia danych (elektryczne i mechaniczne), sprzęt peryferyjny 
do komputerów, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, 
urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania do no-
śników dźwięku i obrazu, urządzenia do przechowywania 
danych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia techno-
logii informacyjnej i audiowizualne, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, zestawy słuchawkowe, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych: elektroniczne przetwarza-
nie danych, impresariat w działalności artystycznej, poszuki-
wania w zakresie patronatu, przetwarzanie danych, reklama, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą 
środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyj-
nych, usługi w zakresie promocji, wynajem powierzchni rekla-
mowej i materiałów reklamowych, wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z, oprogramowaniem, publikacjami elektronicznymi, pu-
blikacjami multimedialnymi, nośnikami danych i informacji, 
urządzeniami do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, urządzeniami do przechowywania da-
nych, urządzeniami do przetwarzania danych, urządzeniami 
technologii informacyjnej audiowizualnymi, komputerami 
i sprzętem peryferyjnym do komputerów, artykułami optycz-
nymi, artykułami biurowymi, publikacjami drukowanymi, 
odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, wyrobami szklanymi, por-
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celanowymi i ceramicznymi, 41 fankluby, edycja zdjęć, nagrań 
wideo i audio, fotoreportaże, informacja o biletach na imprezy 
rozrywkowe, informacja o rozrywce, komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, koncerty muzyczne, konkursy 
muzyczne, mastering płyt, montaż filmów, montaż lub na-
grywanie dźwięku i obrazu, montaż programów radiowych, 
montaż programów telewizyjnych, multimedialne wydania 
czasopism, multimedialne wydania magazynów, multime-
dialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne usługi 
wydawnicze, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, organizacja i ob-
sługa koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, organizacja konkursów muzycznych, 
organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja re-
zerwacji biletów na imprezy rozrywkowe, przygotowywanie, 
organizowanie, prowadzenie i obsługa festiwali, organizowa-
nie imprez muzycznych, organizowanie rozrywki, planowanie 
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów, pro-
dukcja i prezentacja programów radiowych, produkcja kon-
certów muzycznych, produkcja muzyczna, produkcja nagrań 
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotogra-
ficzne, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, przygoto-
wywanie, organizowanie, prowadzenie i obsługa koncertów, 
publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, przy-
gotowywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowa-
nie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy imprez, 
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub internetu, publikacja recenzji online w dziedzinie 
rozrywki, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicz-
nych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, publikacje mul-
timedialne, publikowanie, publikowanie drogą elektroniczną, 
publikowanie recenzji, realizacja rozrywki na żywo, rozrywka, 
udostępnianie muzyki cyfrowej z internetu, usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi agencyjne w zakresie 
rozrywki, usługi artystów estradowych, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi informacyjne i doradcze do-
tyczące rozrywki, usługi pisania blogów, usługi rozrywkowe, 
usługi wydawnicze i reporterskie, usługi występów grup mu-
zycznych na żywo.

(210) 492526 (220) 2018 11 06
(731) NATURIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Naturio, owoc pracy natury
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzują-
ce, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe 
wzbogacane proteinami.

(210) 492591 (220) 2018 11 13
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) PKL BIKE PARKS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 18.01.05, 25.05.06, 
25.05.99, 06.01.02, 26.02.16, 26.02.19

(510), (511) 41 informacje o edukacji, imprezach rozrywko-
wych, usługi instruktorów sportowych i gimnastycznych, 
organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, organizo-
wanie i obsługa imprez sportowych, organizowanie i ob-
sługa obozów sportowych, obsługa urządzeń sportowych, 
organizowanie i obsługa zawodów sportowych, organizacja 
tras rowerowych downhillowych, organizowanie i obsługa 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie 
sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), organizacja 
wystaw związanych z kulturą i edukacją.

(210) 492594 (220) 2018 11 13
(731) KOCWA ŁUKASZ ŁUKASZ KOCWA FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGOWA, Kraków
(540) DP optyk

(531) 29.01.04, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.19, 
26.01.20

(510), (511) 9 okulary, okulary optyczne, okulary korekcyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, w tym okulary przeciwsłoneczne 
na receptę, okulary antyrefleksyjne, okulary do uprawiania 
sportu, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, etui 
i futerały na okulary, sznurki do okularów, soczewki okula-
rowe, szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, so-
czewki kontaktowe, oprawki do okularów i okularów prze-
ciwsłonecznych, noski do okularów, zauszniki do okularów, 
półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, części do okula-
rów, smycze, rzemienie i łańcuszki do okularów, pojemniki 
do soczewek kontaktowych, 35 reklama, pokazy [do celów 
promocyjnych/reklamowych], usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży świadczone 
przez salon optyczny, informacja handlowa.

(210) 492616 (220) 2018 11 13
(731) GÓRZYŃSKI TOMASZ, Januszowice
(540) RODZINNE RESTAURACJE.PL

(531) 29.01.15, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 
02.07.23

(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, restauracje dla tu-
rystów, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi cateringu 
zewnętrznego.
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(210) 492780 (220) 2018 11 16
(731) LUBFARM SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) LUBFARM S.A.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.11.02
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej.

(210) 492861 (220) 2018 11 20
(731) CENTRUM BUDOWLANE SIRBUD DANIEL SIP, 

DOROTA BARAŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Wałbrzych
(540) HOTEL & RESTAURACJA Maria Antonina a.D. 2015

(531) 29.01.13, 01.01.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.07.13

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura 
[agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, ka-
feterie [bufety], kawiarnie, konstrukcje przenośne (wypoży-
czanie -), motele, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, osoby w podeszłym wieku 
(domy opieki dla -), pensjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, restauracje, rezerwacje kwater na pobyt 
czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, samoobsługa (re-
stauracje -), stołówki, turystyczne (domy -), usługi barowe, 
wakacje (organizowanie obozów -) [zakwaterowanie], wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie 
sal na posiedzenia [mityngi, narady], wyposażenie i urządze-
nia kempingowe (usługi w zakresie -), wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 
namiotów, zwierzęta (hotele dla -).

(210) 492863 (220) 2018 11 20
(731) CENTRUM BUDOWLANE SIRBUD DANIEL SIP, 

DOROTA BARAŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Wałbrzych
(540) HOTEL Marysieńka AD 2012

(531) 01.01.05, 29.01.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.13, 
27.07.17

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura 
[agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, ka-
feterie [bufety], kawiarnie, konstrukcje przenośne (wypoży-
czanie -), motele, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, osoby w podeszłym wieku 
(domy opieki dla -), pensjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, restauracje, rezerwacje kwater na pobyt 
czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, samoobsługa (re-
stauracje -), stołówki, turystyczne (domy -), usługi barowe, 
wakacje (organizowanie obozów -) [zakwaterowanie], wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie 
sal na posiedzenia [mityngi, narady], wyposażenie i urządze-
nia kempingowe (usługi w zakresie -), wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 
namiotów, zwierzęta (hotele dla -).

(210) 492868 (220) 2018 11 20
(731) URBANOWICZ MIROSŁAW CONSTANS, Kłodawa
(540) constans

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 07.03.11
(510), (511) 6 drzwi metalowe, okna metalowe, rolety ze-
wnętrzne metalowe, 19 drzwi niemetalowe, okna niemetalo-
we, okna szklane, rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe -).

(210) 492957 (220) 2018 11 22
(731) ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SEQUOIA SQA

(531) 05.01.16, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub od-
twarzania dźwięków, obrazów lub innych danych, urządze-
nia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, 
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urzą-
dzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, foto-
graficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów 
dydaktycznych, magnetyczne nośniki danych, dyski do na-
grywania, automatyczne maszyny sprzedające i mechani-
zmy do aparatów uruchamianych żetonami, kasy rejestrują-
ce, maszyny liczące, przetwarzania informacji i komputery, 
sprzęt, instrumenty i materiały do transmitowania, odbiera-
nia i/lub nagrywania dźwięku i/lub obrazów, nagrania audio 
i wideo zawierające utwory muzyczne, komediowe, teatral-
ne, filmy sensacyjne, przygodowe i/lub animowane do po-
brania, komputery, tablety, terminale komputerowe, kompu-
terowe urządzenia zewnętrzne, sprzęt komputerowy [har-
dware], sieci komputerowe, faksy, automatyczne sekretarki, 
telefoniczny sprzęt i oprogramowanie do wyszukiwania in-
formacji, przystawki, karty rozszerzeń, złącza i moduły steru-
jące, czyste komputerowe nośniki pamięci, czcionki, kroje 
pisma, wzory pisma i symbole, w postaci danych nagranych, 
chipy, dyski i taśmy zawierające programy informatyczne lub 
oprogramowanie lub przeznaczone do ich rejestracji, pamię-
ci o dostępie bezpośrednim RAM, pamięci tylko do odczytu 
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ROM, półprzewodnikowe urządzenia pamięciowe, elektro-
niczny sprzęt i przyrządy komunikacyjne, aparatura i narzę-
dzia telekomunikacyjne, aparatura i narzędzia telekomunika-
cyjne, gry komputerowe i elektroniczne, oprogramowanie 
komputerowe i aparatura do sprzętu komputerowego 
z funkcjami multimedialnymi i interaktywnymi, urządzenia 
do gier komputerowych, mikroprocesory, płyty pamięci, mo-
nitory, wyświetlacze, klawiatury, kable, modemy, drukarki, 
wideofony, napędy dysków, procesory główne (CPU), płytki 
z obwodami [elektronicznymi], obwody scalone, magne-
tyczne, optyczne i elektroniczne materiały i urządzenia 
do przechowywania danych, urządzenia do pamięci kompu-
terowej, czyste komputerowe nośniki pamięci, urządzenia 
do przechowywania danych, instrukcje użytkownika w po-
staci do odczytu elektronicznego, maszynowego lub kom-
puterowego do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi 
towarami i sprzedawane w zestawie z nimi, urządzenia 
do przechowywania danych, twarde dyski, miniaturowe jed-
nostki napędów dysków twardych, nagrane płyty winylowe, 
taśmy magnetofonowe, taśmy audiowizualne, kasety audio-
wizualne, dyski audiowizualne, taśmy audio do sprzedaży 
z broszurami, nagrania dźwiękowe, wideo i nagrane dane, 
dyski CD-ROM, cyfrowe dyski uniwersalne, podkładki pod 
myszy, baterie, baterie do ponownego ładowania, ładowarki, 
urządzenia do ładowania akumulatorów, słuchawki na uszy, 
słuchawki stereofoniczne, słuchawki zakładane do uszu, ze-
stawy głośników stereo, głośniki, domowe głośniki audio, 
głośniki do monitorów, głośniki komputerowe, osprzęt gło-
śnikowy do osobistych odtwarzaczy stereo, odbiorniki radio-
we, wzmacniacze, sprzęt do nagrywania i odtwarzania 
dźwięku, gramofony elektryczne, adaptery, sprzęt hi-fi ste-
reo, urządzenia do nagrywania i odtwarzania taśm, głośniki, 
zestawy głośnikowe, mikrofony, cyfrowe odtwarzacze audio 
i wideo z funkcjami multimedialnymi i interaktywnymi, akce-
soria, części, osprzęt i urządzenia testowe do wszystkich wy-
żej wymienionych towarów, cyfrowe urządzenia audio i wi-
deo, magnetofony do odtwarzania i nagrywania, magneto-
widy do odtwarzania i nagrywania, odtwarzacze płyt kom-
paktowych, nagrywarki i odtwarzacze DVD, magnetofony 
cyfrowe do odtwarzania i nagrywania, radia, miksery audio, 
wideo i cyfrowe, nadajniki radiowe, samochodowe zestawy 
audio, systemy nawigacji GPS, urządzenia nawigacyjne 
do pojazdów (komputery pokładowe), kamery, kamery wi-
deo, torby i futerały przystosowane do lub w kształcie umoż-
liwiającym przenoszenie aparatów fotograficznych i/lub ka-
mer wideo, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony ko-
mórkowe, części i akcesoria do telefonów komórkowych, 
komputery przenośne i elektroniczne urządzenia cyfrowe 
sterowane ręcznie do procesów danych, przetwarzanie da-
nych, magazynowanie i wyświetlanie danych, transmisja 
i odbieranie danych, transmisja danych między komputera-
mi i oprogramowanie z nimi związane, komputery przeno-
śne i elektroniczne urządzenia cyfrowe sterowane ręcznie 
do procesów danych, przetwarzanie danych, magazynowa-
nie i wyświetlanie danych, transmisja i odbieranie danych, 
transmisja danych między komputerami i oprogramowanie 
z nimi związane, odtwarzacze muzyki cyfrowej i/lub odtwa-
rzacze wideo, odtwarzacze MP3 i innych plików audio w for-
macie cyfrowym, komputery podręczne, urządzenia PDA, 
terminarze elektroniczne, notesy elektroniczne, podręczne 
i przenośne elektroniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania 
i odbierania rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektro-
nicznej, treści wideo, wiadomości błyskawicznych, muzyki, 
prac audiowizualnych i innych prac multimedialnych oraz 
innych danych cyfrowych, urządzenia globalnego systemu 
satelitarnego określania położenia (GPS), telefony, podręczne 
i przenośne elektroniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania 

i odbierania rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektro-
nicznej i innych nośników cyfrowych, torby i futerały dosto-
sowane lub uformowane do przenoszenia cyfrowych od-
twarzaczy plików muzycznych i/lub wideo, komputerów 
podręcznych, urządzeń PDA, terminarzy elektronicznych 
i notatników elektronicznych, pojemniki, paski, paski na ra-
mię, opaski na nadgarstek, smycze i zapięcia do przenośnych 
i podręcznych cyfrowych urządzeń elektronicznych do na-
grywania, organizowania, przesyłania, obsługi i przeglądania 
plików tekstowych, danych, audio, z obrazami i wideo, opro-
gramowanie komputerowe, programy komputerowe, nagra-
ne programy komputerowe do zarządzania informacjami 
osobistymi, oprogramowanie do zarządzania bazami da-
nych, oprogramowanie do rozpoznawania pisma, oprogra-
mowanie do zarządzania dla celów telefonii, oprogramowa-
nie do obsługi poczty elektronicznej i przesyłania wiadomo-
ści, oprogramowanie telefonów komórkowych, oprogramo-
wanie do synchronizacji baz danych, programy komputero-
we do dostępu do, przeglądania i przeszukiwania baz da-
nych, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom od-
twarzanie i programowanie treści audio, wideo, tekstowych 
i multimedialnych, oprogramowanie zawierające nagrania 
dźwiękowe, treści audio, wideo, tekstowe i multimedialne, 
oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie sprzęto-
we do programów systemów operacyjnych, programy 
do synchronizacji danych oraz programy narzędzi tworzenia 
aplikacji do komputerów osobistych i podręcznych, oprogra-
mowanie komputerowe do tworzenia, pobierania, transmisji, 
odbioru, edytowania, dekompresji, kodowania, dekodowa-
nia, wyświetlania, przechowywania i porządkowania tekstu, 
grafiki, obrazów i publikacji elektronicznych, publikacje elek-
troniczne do pobrania w postaci książek, rozrywki, prospek-
tów, broszur, biuletynów, czasopism, magazynów i periody-
ków na różne tematy publicystyczne, sprzęt komputerowy 
i oprogramowanie komputerowe udostępniające komunika-
cję telefoniczną zintegrowaną z globalnymi skomputeryzo-
wanymi sieciami informacyjnymi, przenośne urządzenia 
elektroniczne do bezprzewodowego odbierania, składowa-
nia i/lub transmisji danych i wiadomości oraz urządzenia 
elektroniczne pozwalające użytkownikom na śledzenie lub 
zarządzanie informacjami, oprogramowanie do przekiero-
wywania wiadomości, e-mailów i/lub innych danych do jed-
nego lub wielu przenośnych urządzeń elektronicznych z ma-
gazynu danych znajdującego się na komputerze osobistym 
lub serwerze lub połączonego z komputerem osobistym lub 
serwerem, oprogramowanie komputerowe do synchroniza-
cji danych pomiędzy stacją lub urządzeniem zdalnym i stacją 
lub urządzeniem stałym lub zdalnym, oprogramowanie 
użytkowe dla komputerów biurkowych, oprogramowanie 
komputerowe do wykrywania, usuwania i zapobiegania wi-
rusom komputerowym, oprogramowanie do kodowania da-
nych, oprogramowanie do analizy i odzyskiwania danych, 
oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych systemów 
komputerowych, przetwarzania danych, przechowywania 
danych, zarządzanie plikami i bazami danych, oprogramo-
wanie do telekomunikacji i komunikacji za pośrednictwem 
lokalnych lub globalnych sieci komunikacyjnych, w tym In-
ternetu, intranetów, ekstranetów, telewizji, komunikacji mo-
bilnej, sieci komórkowych i satelitarnych, oprogramowanie 
do tworzenia i dostarczania elektronicznych kartek z pozdro-
wieniami, wiadomości i poczty elektronicznej, oprogramo-
wanie do projektowania, tworzenia sieci, publikacji i hostin-
gu, oprogramowanie dostępu do sieci komunikacyjnych, 
w tym Internetu, materiały instruktażowe dotyczące wyżej 
wymienionych towarów, pojemniki na dyski komputerowe, 
sprzęt komputerowy do użytku z wszystkimi wyżej wymie-
nionymi towarami, sprzęt elektroniczny z funkcjami multi-
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medialnymi do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi 
towarami, sprzęt elektroniczny z funkcjami interaktywnymi 
do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami, ak-
cesoria, części, wyposażenie i urządzenia testowe do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, futerały, torby i etui 
przystosowane lub wykrojone do przechowywania wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów wykonanych ze skóry, 
imitacji skóry, tkanin lub tekstyliów, urządzenia elektroniczne 
do monitoringu, oprogramowanie komunikacyjne, interfejsy 
komunikacyjne, sieci komunikacyjne, sterowniki komunika-
cyjne, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, opro-
gramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogra-
mowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 
oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, 
serwery w chmurze, 35 skomputeryzowane zarządzanie da-
nymi, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie baza-
mi danych, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, 
skomputeryzowane zarządzanie biurem, komputerowe za-
rządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie 
bazami danych, zarządzanie procesami biznesowymi, zarzą-
dzanie firmą [na rzecz osób trzecich], zarządzanie i doradz-
two w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie 
i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie pro-
cesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarzą-
dzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub 
promocyjnymi, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zbieranie i analizy infor-
macji i danych związanych z zarządzaniem działalnością go-
spodarczą, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, doradztwo związane z zarządzaniem, nadzór 
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością gospodarczą, skomputeryzowane 
zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trze-
cich], usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, zarzą-
dzanie działalnością handlową, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące administrowania technologią informa-
cyjną, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci 
komputerowe i komunikacyjne, reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, doradz-
two specjalistyczne w sprawach prowadzenia i organizowa-
nia działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, systematyzacja i pozyskiwanie danych 
do elektronicznych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, pośrednictwo przy zawieraniu transakcji 
handlowych w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego, 
oprogramowania, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn 
biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, pośrednictwo w zakresie 
pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych 
baz danych, wyszukiwania informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich oraz komputerowego zarządzania 
plikami, dzierżawa maszyn biurowych, informacja o powyż-
szych usługach, doradztwo w zakresie sprzętu przetwarzają-
cego dane, maszyn biurowych, projektowanie reklam i mate-
riałów reklamowych na rzecz osób trzecich, 38 telekomuni-
kacja, usługi telekomunikacyjne i łącznościowe, usługi dostę-
pu do telekomunikacji, łączność za pomocą komputera, 
usługi łączności między komputerami, elektroniczna przesy-
łanie danych i dokumentacji za pośrednictwem Internetu lub 
innych baz danych, dostarczanie danych i wiadomości 
za pomocą transmisji elektroniczne, usługi komunikacyjne, 

mianowicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów 
pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi komunikacyj-
ne do elektronicznej transmisji głosu, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi komunika-
cyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi komu-
nikacyjne za pośrednictwem środków elektronicznych, usłu-
gi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi 
komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, 
usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, zapewnianie połączeń 
telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub 
baz danych, udostępnianie przeszukiwalnych baz danych 
online zawierających tekst, dane, obrazy, audio, wideo i treści 
multimedialne z dziedziny sprzętu komputerowego, opro-
gramowania komputerowego, elektroniki konsumenckiej, 
towarów telekomunikacyjnych i produktów multimedial-
nych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarzą-
dzaniem działalnością gospodarczą, edukacja, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publikacje elek-
troniczne, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
publikowanie książek elektronicznych i dzienników w syste-
mie on-line, udostępnianie publikacji ze światowej sieci lub 
z Internetu, szkolenia komputerowe, wspomagane kompu-
terowo usługi dydaktyczne, usługi szkoleniowe wspomaga-
ne komputerowo, usługi edukacyjne oparte na systemach 
komputerowych, usługi edukacyjne, udostępnianie szkoleń, 
instrukcji i rozrywki odnoszących się do komputerów, opro-
gramowania komputerowego, produktów multimedialnych, 
produktów interaktywnych i usług on-line, aparatury teleko-
munikacyjnej, telefonów komórkowych, przenośnych i ko-
mórkowych cyfrowych urządzeń elektronicznych do wysy-
łania i odbierania rozmów telefonicznych, faksów, poczty 
elektronicznej, wideo, wiadomości błyskawicznych, muzyki, 
dzieł audiowizualnych i multimedialnych oraz innych danych 
cyfrowych oraz dystrybucja za ich pomocą materiałów kur-
sowych, usługi edukacyjne w zakresie wystaw i pokazów 
online oraz wystaw interaktywnych w zakresie komputerów, 
oprogramowania komputerowego, komputerowych urzą-
dzeń peryferyjnych, urządzeń przenośnych i/lub elektronicz-
nych, usług on-line, zaawansowanej technologii, środków 
komunikacyjnych, technologii informacyjnej, usług informa-
cyjnych, muzyki, rozrywki i publikacji, produkcja audycji ra-
diowych, telewizyjnych i internetowych w zakresie wystaw, 
zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania 
technologią informacyjną, 42 naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usłu-
gi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzę-
tu i oprogramowania, usługi konsultacyjne dotyczące sprzę-
tu i oprogramowania komputerowego, usługi pomocy tech-
nicznej, mianowicie rozwiązywanie problemów ze sprzętem 
komputerowym, komputerowymi urządzeniami peryferyj-
nymi, oprogramowaniem komputerowym i elektronicznymi 
urządzeniami konsumpcyjnymi, instalacja, aktualizacja, kon-
serwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, kon-
sultacje techniczne w dziedzinie komputerów, tabletów 
i elektroniki konsumpcyjnej, usługi diagnostyki w zakresie 
komputerów, tabletów i elektroniki użytkowej, usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie wyboru, wdrażania i użytkowania syste-
mów sprzętu komputerowego, oprogramowania kompute-
rowego i konsumpcyjnych systemów elektronicznych dla 
osób trzecich, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi 
doradcze w zakresie wyboru, wdrażania i użytkowania syste-
mów sprzętu komputerowego, oprogramowania kompute-
rowego i konsumpcyjnych systemów elektronicznych dla 
osób trzecich w dziedzinie urządzeń audio, audiowizualnych 
i domowych i przenośnych systemów rozrywkowych i przy-
rządów, usługi konsultacyjne w dziedzinie selekcji, wdrażania 
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i użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania 
komputerowego, wynajem aparatury i sprzętu komputero-
wego oraz oprogramowania, usługi konsultacyjne dotyczą-
ce oprogramowania multimedialnego i audiowizualnego, 
programowanie komputerów, usługi wsparcia technicznego 
i konsultacji w opracowywaniu systemów komputerowych, 
baz danych i aplikacji, grafika w celu kompilacji stron w Inter-
necie, informacje dotyczące sprzętu lub oprogramowania 
komputerowego, udzielane on-line ze światowej sieci kom-
puterowej lub z Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, tworzenie multimedialnych witryn interneto-
wych, prowadzenie witryn internetowych dla osób trzecich, 
wyszukiwarki do otrzymywania danych przez sieci komuni-
kacyjne, usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obej-
mujące oprogramowanie komputerowe, usługi dostawcy 
aplikacji ASP obejmujące oprogramowanie do tworzenia, 
pobierania, transmisji, odbioru, edytowania, dekompresji, ko-
dowania, dekodowania, wyświetlania, przechowywania i po-
rządkowania tekstu, grafiki, obrazów i publikacji elektronicz-
nych, usługi dostawcy aplikacji ASP obejmujące oprogramo-
wanie umożliwiające użytkownikom odtwarzanie i progra-
mowanie treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych 
oraz oprogramowanie zawierające nagrania dźwiękowe 
i treści audio, wideo, tekstowe i multimedialne, udostępnia-
nie wyszukiwarek do pozyskiwania danych w globalnych 
sieciach komputerowych, operacyjne wyszukiwarki, konsul-
tacje w zakresie komputerów i pomoc przy zapisywaniu in-
formacji na dyski komputerowe, udzielanie informacji, baz 
danych, katalogów i podcastów w dziedzinie technologii, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych, zarządzanie witrynami interneto-
wymi dla osób trzecich, zarządzanie zasobami cyfrowymi, 
zarządzanie projektami komputerowymi, monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, kom-
pilacja informacji związanych z technologią informacyjną, 
badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, usługi in-
żynieryjne w dziedzinie technologii komunikacyjnej, usługi 
dostawcy hostingu w chmurze, doradztwo w zakresie sieci 
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, pro-
gramowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwa-
nia dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjne-
go do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwa-
rzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania do-
stępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obli-
czeniowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzy-
skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze.

(210) 492963 (220) 2018 11 22
(731) KORCZ ŁUKASZ FIRMA USŁUGOWA, Inowrocław
(540) COwOKNIE

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.05, 26.04.18, 07.03.02, 29.01.14
(510), (511) 6 żaluzje i rolety metalowe, rolety zewnętrzne 
metalowe, rygle okienne metalowe, rygle do zasuw okien-
nych, ozdobne metalowe okucia okienne, okna żaluzjowe 
metalowe, 19 żaluzje i rolety niemetalowe, żaluzje i rolety 
nietekstylne, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe 
parapety okienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, 
okiennice niemetalowe, okna witrażowe, 20 karnisze do za-
słon, końcówki do karniszy, klamerki ozdobne, gałki do upina-

nia firan, prowadnice do zasłon, dekoracje wiszące (ozdoby), 
haki do zasłon, kółka do zasłon, krążki do zasłon, rolki do za-
słon, sznury do podwiązywania zasłon, nietekstylne uchwy-
ty do zasłon, zasłony dekoracyjne z koralików, zasłony bam-
busowe, niemetalowe urządzenia do zamykania do okien, 
ograniczniki do okien, osprzęt niemetalowy do okien, rolety 
wewnętrzne okienne, niemetalowe rygle do ram okiennych, 
24 firany, zasłony, zasłony z tkaniny lub tworzyw sztucznych, 
tekstylne uchwyty do zasłon, zasłony okienne, 35 sprzedaż 
w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu 
(sklepy internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogo-
wa następujących towarów: tekstylia i wyroby włókiennicze, 
firany, zasłony, tkaniny, dzianiny, materiały tekstylne nietkane, 
substytuty tkanin, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, akwizycja, promocja sprzedaży, 44 usługi wi-
zażystów do dekoracji okien.

(210) 493015 (220) 2018 11 23
(731) BUNIEK AGNIESZKA JUSTYNA, Gdańsk
(540) G.G. V VERNER CHOCOLATE STORIES

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.08, 27.05.21, 
05.03.11, 05.03.15, 05.03.20, 05.07.21, 05.07.23

(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, lód, 32 piwo, wody mineralne i gazo-
wane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe 
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napo-
jów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczaso-
we zakwaterowanie.

(210) 493319 (220) 2018 11 30
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ProfiLingua

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.11
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-
dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kom-
puterowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo 
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w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządze-
nia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, 
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wypo-
sażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 pa-
pier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe arty-
kuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, 
papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia 
i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pu-
dełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, fi-
gurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, 
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biulety-
ny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamo-
we i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, mate-
riały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa-
nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykuła-
mi biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania 
z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, na-
lepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi 
w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci kom-
puterowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audio-
wizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, 
dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, 
tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, prze-
twarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów 
promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line, projek-
towania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radio-
wych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii 
publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wyda-
rzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania 
wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, 
sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednic-
twa w tym zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim, 
prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji 
informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych w kompu-
terowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie 
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 
usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elek-
troniczne bazy danych, software ładowalny, programy steru-
jące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, apli-
kacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, 
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne 
do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu ko-

mórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki 
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektroniczny-
mi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multime-
dialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, 
gry komputerowe, gry wideo w formie programów kompu-
terowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w for-
mie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, 
zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte 
na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video 
do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, fil-
my do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magne-
tyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, 
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy 
do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urzą-
dzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery 
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pa-
mięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy 
komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urzą-
dzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich 
wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby 
tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, ma-
teriały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytme-
tyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, 
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybo-
ry biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania 
i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, mate-
riały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy 
do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obra-
zy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołów-
ki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, 
zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, 
znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru 
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, 
karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe 
i gimnastyczne, 38 przesyłanie danych, aplikacji komputero-
wych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tek-
stowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie 
on-line kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do kom-
puterowych baz danych, udostępnianie komputerowych 
baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów 
internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów, 
usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i por-
talu internetowego, zapewnianie dostępu do portalu inter-
netowego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów infor-
macyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i eduka-
cyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.
in. drogą elektroniczną i poprzez internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materia-
łów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci 
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periody-
ków, publikacji elektronicznych niepobieranych, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów kore-
spondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej po-
ligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do pu-
blikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi 
edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń 
i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednic-
twem mediów informatycznych i nauczanie koresponden-
cyjne, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udo-
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stępnianie kursów instruktażowych wspomaganych kompu-
terowo, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i te-
stów, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organi-
zowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, 
organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, orga-
nizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewi-
zyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozryw-
ki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie 
książek także e-booków, wypożyczanie materiałów eduka-
cyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych 
na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie 
mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, 
usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubo-
we w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji 
i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnia-
nie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projekto-
wanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów ko-
mórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, do-
starczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogra-
mowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem 
strony internetowej, 45 usługi prawne w zakresie licencjono-
wania programów komputerowych i zarządzania prawami 
autorskimi.

(210) 493321 (220) 2018 11 30
(731) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(540) GazEla
(510), (511) 7 silniki gazowe, 9 generatory gazu do celów la-
boratoryjnych, 13 pirotechniczne generatory gazu.

(210) 493322 (220) 2018 11 30
(731) RĄPCA LESZEK KRZYSZTOF GRM MEDIA, Olsztyn
(540) FACHPRACA

(531) 14.07.01, 14.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 publikacja ofert pracy w portalu 
internetowym.

(210) 493324 (220) 2018 12 01
(731) DIK-OIL KRZYSZTOF POKUSA, DARIUSZ ROSZCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Koszalin
(540) KRAFTSTERN
(510), (511) 1 chemiczne środki dla przemysłu, detergenty 
używane w procesach produkcyjnych, emulgatory, mydła 
metaliczne do celów przemysłowych, preparaty do oczysz-
czania z tłuszczy, preparaty do odtłuszczania w procesach 
produkcyjnych, środki do usuwania olejów, płyny hamul-
cowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych, 
3 preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia rur 
odpływowych, detergenty inne niż używane w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, prepa-
raty do odtłuszczania inne niż w procesach produkcyjnych, 
oleje czyszczące, 4 oleje do farb, oleje do konserwacji mu-
rów, oleje i smary do konserwacji skóry, oleje do natłuszcza-

nia, oleje do smarowania, oleje zwilżające, oleje przemysłowe, 
oleje silnikowe, smary, smary do łożysk, smary do broni, sma-
ry do obuwia, smary do pasów, smary do narzędzi tnących.

(210) 493327 (220) 2018 12 01
(731) NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo
(540) N NICZUK baco
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwy-
ty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do za-
mocowania rur, obejmy metalowe do podwieszania rur.

(210) 493328 (220) 2018 12 02
(731) ZACHAR DARIUSZ, Kostrzyn nad Odrą
(540) ŁAGOWIANKA WYSOKOZMINERALIZOWANA

(531) 07.01.01, 05.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody, napoje bezalkoholowe, woda minera-
lizowana [napoje].

(210) 493329 (220) 2018 12 02
(731) ZACHAR DARIUSZ, Kostrzyn nad Odrą
(540) ŁAGOWIANKA
(510), (511) 32 wody, napoje bezalkoholowe, woda minera-
lizowana [napoje].

(210) 493335 (220) 2018 12 03
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) CARBODRIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia chorób 
układu oddechowego, środki przeciwkaszlowe i wykrztuśne, 
syropy do użytku farmaceutycznego.

(210) 493343 (220) 2018 12 03
(731) KRASNODĘBSKI MARCIN KRASMAR, Warszawa
(540) ZDROWY ŻARŁOK fabryka kanapek

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 43 ruchome placówki gastronomiczne, przy-
gotowanie i dostarczanie żywności do odbiorów zewnętrz-
nych, pozostała usługowa działalność gastronomiczna.
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(210) 493361 (220) 2018 12 03
(731) COSTA COFFEE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Fly dining

(531) 11.01.01, 11.03.09, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, koktajle 
mleczne, napoje na bazie mleka i przetworów mlecznych, jo-
gurty, sery, artykuły nabiałowe, wędliny, mięso i ryby pieczo-
ne i grillowane, przetworzone orzechy, warzywa przetwo-
rzone, grzyby, warzywa konserwowane, warzywa grilowane, 
warzywa duszone i gotowane, zapiekanki (żywność), zupy, 
chipsy owocowe, 30 herbata, kawa, dodatki smakowe kawo-
we, napoje na bazie kawy, substytuty kawy, kakao, napoje 
na bazie kakao, wyroby kakaowe, czekolada do picia, herbat-
niki, chleb, bułeczki, ciastka, preparaty zbożowe, czekolada, 
cykoria jako substytut kawy, wyroby cukiernicze, ciasteczka 
kruche, mrożony jogurt (lody spożywcze), lody, lód, sorbety, 
herbatki ziołowe nie do celów leczniczych, herbatki owo-
cowe, ciasteczka, ciasta, croissanty, kanapki w tym kanapki 
zwijane typu wrap, quiche i naleśniki, tortille, cukier, słodycze, 
tarty, gofry, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 31 owoce 
świeże, owoce cytrusowe świeże, pomarańcze, 32 napoje 
bezalkoholowe, woda do picia, soki owocowe, koktajle owo-
cowe, sorbety w postaci napojów, lemoniady, 43 dostarcza-
nie żywności i napojów, usługi restauracyjne, usługi barów 
przekąskowych, usługi restauracji przygotowujących żyw-
ność na wynos, usługi kawiarni, usługi kafeterii, usługi barów 
kawowych, usługi jadłodajni, usługi cateringowe.

(210) 493481 (220) 2018 12 05
(731) INSPIRENTALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INSPI RENTALS

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], wycena nieruchomości, zarządzanie nieru-
chomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansa-
mi, zarządzanie nieruchomością, organizowanie finansowa-
nia projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem 
powierzchni biurowej, 37 budownictwo, 43 usługi rezerwacji 
pokojów.

(210) 493523 (220) 2018 12 06
(731) BŁĘDOWSKI MARCIN, Cieszyn
(540) FLEX ZONE

(531) 27.05.01, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 9 odzież ochronna robocza, odzież przeciwo-
gniowa, odzież przeciwpromienna, odzież przeciw wypad-
kowa, nakolanniki i nałokietniki do odzieży roboczej, kaski 
ochronne dla różnych zawodów, rękawice ochronne, odzież 
chroniąca przed wypadkami, ogniem i napromieniowaniem, 
10 odzież medyczna stosowana w służbie zdrowia, bielizna 
lecznicza, odzież używana na salach operacyjnych, ochrania-
cze do celów medycznych, obuwie do celów medycznych, 
rękawice do celów medycznych i do masażu, nakolanniki 
ortopedyczne, maski stosowane przez personel medyczny, 
nakrycia głowy stosowane w służbie zdrowia.

(210) 493632 (220) 2018 12 10
 (310) 017915022 (320) 2018 06 11 (330) EM
(731) CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH BALTONA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZOOM

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym sprze-
daż on-line, towarów: alkohole, piwo, napoje bezalkoho-
lowe, woda [napoje], wyroby tytoniowe, słodycze, środki 
spożywcze, perfumy, kosmetyki, zabawki, gry planszowe 
i komputerowe, galanteria ze skóry, ze szkła, z metalu oraz 
z tworzyw sztucznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym 
sprzedaż online, towarów: biżuteria, zegarki, prasa i książki, 
środki higieny, leki bez recepty, baterie, karty magnetyczne, 
upominki ze skóry, ze szkła, z metalu oraz z tworzyw sztucz-
nych, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, 
towarów: mapy, słuchawki, adaptery, bilety, karty telefonicz-
ne, odzież, nakrycia głowy, obuwie, zdrapki loteryjne, losy 
loteryjne, nagrane filmy, płyty [nagranie dźwiękowe], płyty 
DVD i kompaktowe, e-booki, reklama, prezentacja towarów, 
redagowanie, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamo-
wych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, informacja handlowa o towarach, 39 transport, 
magazynowanie i składowanie towarów, dostarczanie towa-
rów, pakowanie towarów, spedycja, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje prowadzone w kafeteriach, kawiarniach, 
barach szybkiej obsługi, serwowanie jedzenia i napojów, 
usługi barów kawowych, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 493656 (220) 2018 12 20
(731) SUCHECKI MATEUSZ USŁUGI GASTRONOMICZNE, 

Biskupiec
(540) BROWAR BISKUPIECKI
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(531) 03.01.02, 07.01.01, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.10, 22.03.05, 
24.01.05, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 32 piwo.

(210) 493747 (220) 2018 12 11
(731) SHEVELOV IHOR EDUARDOVICH, Lwów, UA
(540) 

(531) 02.01.05, 02.01.08, 02.01.15, 09.07.25, 26.04.05
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, aromatyzowa-
ne napoje gazowane, soki, wody, aperitify bezalkoholowe, 
bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe gazowane na-
poje na bazie soków owocowych, preparaty do produkcji na-
pojów, 33 alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe 
niskoprocentowe, wymieszane napoje alkoholowe, gazowa-
ne napoje alkoholowe, aperitify, wino, nalewki, koktajle, miód 
pitny, cydr, preparaty do produkcji napojów alkoholowych.

(210) 493750 (220) 2018 12 11
(731) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,  

Radzyń Podlaski
(540) JURAND
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twaro-
gowe, dojrzewające, topione, produkty serowe, twarogi, serki 
homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodat-
kiem owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko, napoje 
mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne, 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, ke-
firów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, doradz-
two w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja mate-
riałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homoge-
nizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, 
maślanki, mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży 
artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twa-
rogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmie-
tan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, usługi organizowania 
programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególno-
ści serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka.

(210) 493766 (220) 2018 12 12
(731) RYBICKI KRYSTIAN, Warszawa
(540) VIRRA
(510), (511) 7 narzędzia mechaniczne, narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, mechaniczne narzędzia do czyszcze-
nia kominów, głowice do czyszczenia kominów i przewodów 
stalowych napędzane mechanicznie, głowice łańcuchowe 
do czyszczenia kominów i przewodów stalowych napędza-

ne mechanicznie, głowice sprężynowe do czyszczenia ko-
minów i przewodów stalowych napędzane mechanicznie, 
lance kominowe napędzane mechanicznie, części do urzą-
dzeń mechanicznych do czyszczenia kominów, przedłużki 
przenoszące napęd do narzędzi mechanicznych do czyszcze-
nia kominów, mechaniczne narzędzia obrotowe, obrotowe 
szczotki do czyszczenia kominów napędzane mechanicznie, 
szczotki do czyszczenia kominów napędzane mechanicznie, 
9 kamery, kamery inspekcyjne, kamery inspekcyjne dla ko-
miniarstwa, wieloobiektywowe kamery inspekcyjne, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży 
za pomocą sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłko-
wej, następujących towarów: narzędzia ręczne, narzędzia ręcz-
ne dla kominiarstwa, narzędzia mechaniczne, narzędzia ręczne 
o napędzie innym niż ręczny, narzędzia do czyszczenia komi-
nów, deflektory kominowe, chemiczne środki do czyszczenia 
kominów, mechaniczne narzędzia do czyszczenia kominów, 
głowice do czyszczenia kominów i przewodów stalowych na-
pędzane mechanicznie, głowice łańcuchowe do czyszczenia 
kominów i przewodów stalowych napędzane mechanicznie, 
głowice sprężynowe do czyszczenia kominów i przewodów 
stalowych napędzane mechanicznie, lance kominowe na-
pędzane mechanicznie, części do urządzeń mechanicznych 
do czyszczenia kominów, części do narzędzi mechanicznych, 
części do narzędzi ręcznych, przedłużki przenoszące napęd 
do narzędzi mechanicznych do czyszczenia kominów, me-
chaniczne narzędzia obrotowe, narzędzia do czyszczenia ko-
minów, szczotki do czyszczenia kominów, obrotowe szczotki 
do czyszczenia kominów napędzane mechanicznie, szczotki 
do czyszczenia kominów napędzane mechanicznie, przy-
rządy i akcesoria kominiarskie, pasy kominiarskie, pasy narzę-
dziowe, części zamienne do urządzeń kominiarskich, kamery, 
kamery inspekcyjne, kamery inspekcyjne dla kominiarstwa, 
wieloobiektywowe kamery inspekcyjne.

(210) 493787 (220) 2018 12 31
(731) SZYSZKO BARTOSZ, Kanice
(540) SFILMOWANI

(531) 27.05.01, 27.05.24, 16.03.03, 21.01.25, 26.01.25, 18.04.11, 
29.01.13

(510), (511) 41 edukacja, organizacja kursów i warsztatów 
o profilach artystycznych, sprzedaż kursów on-line na stro-
nie internetowej, produkcja filmów.

(210) 493812 (220) 2018 12 13
(731) SIENKIEWICZ DAWID, Katowice
(540) exigeo

(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.05
(510), (511) 9 komputerowe mapy cyfrowe; urządzenia 
i przyrządy geodezyjne; elektroniczne bazy danych; kom-
puterowe bazy danych; elektroniczne bazy danych zapisa-
ne na nośnikach komputerowych, programy komputerowe, 
38 udostępnianie komputerowej bazy danych; przydzielanie 
dostępu do komputerowej bazy danych; zapewnianie dostę-
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pu do komputerowych baz danych, 42 pomiary geodezyjne; 
usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego; dostarczanie 
informacji i wyników badań naukowych z bazy danych do-
stępnej online z możliwością wyszukiwania, pisanie opro-
gramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 493834 (220) 2019 01 04
(731) ARMATA PATRYK SEBASTIAN WSZYSTKONADACHY, 

Raszyn
(540) WszystkoNaDachy

(531) 26.03.23, 26.02.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 pokrycia dachów, metalowe, 19 wykończenio-
we elementy dachów, niemetalowe.

(210) 493859 (220) 2018 12 14
(731) BRATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) 

(531) 07.01.08, 07.01.10, 29.01.14
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami w nieruchomo-
ści, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie 
w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], 
usługi zarządzania nieruchomościami, 41 edukacja, organi-
zacja szkoleń, kursy szkoleniowe, usługi wydawnicze.

(210) 493864 (220) 2018 12 14
(731) DANIELCZYK MACIEJ, Poznań
(540) QATAR AIRWAYS
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodar-
czej, badania rynkowe, usługi w dziedzinie reklamy, mate-
riały reklamowe, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, sortowanie danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, produkcja filmów re-
klamowych, projektowanie materiałów reklamowych, aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych- zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, uaktualnianie materiału reklamowego, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, najmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie nośników reklamowych.

(210) 493866 (220) 2018 12 14
(731) DANIELCZYK MACIEJ, Poznań
(540) www.Qatar AirWays.pl

(531) 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 02.09.23, 21.03.01
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodar-
czej, badania rynkowe, usługi w dziedzinie reklamy, materiały 
reklamowe, pozyskiwanie dnaych do komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, produkcja filmów re-
klamowych, projektowanie materiałów reklamowych, aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, uaktualnianie materiału reklamowego, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, najmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie nośników reklamowych.

(210) 493894 (220) 2018 12 14
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) Civil Engineering – Infrastructure – Mining

(531) 06.19.17, 07.01.14, 07.11.25, 26.11.13, 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, arty-
kuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], 
albumy, broszury, fotografie, naklejki, publikacje drukowane, 
biuletyny informacyjne, chorągiewki papierowe, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły 
biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregato-
ry na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do ksią-
żek, zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edu-
kacyjnych i naukowych.
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(210) 493895 (220) 2018 12 14
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) Civil Engineering – Infrastructure – Mining

(531) 06.19.17, 07.01.14, 07.11.25, 26.01.02, 26.11.13, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, arty-
kuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], 
albumy, broszury, fotografie, naklejki, publikacje drukowane, 
biuletyny informacyjne, chorągiewki papierowe, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły 
biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregato-
ry na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do ksią-
żek, zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edu-
kacyjnych i naukowych.

(210) 493896 (220) 2018 12 14
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) Civil Engineering – Infrastructure – Mining

(531) 06.19.17, 07.01.14, 07.11.25, 26.01.02, 26.11.13, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, arty-
kuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], 
albumy, broszury, fotografie, naklejki, publikacje drukowane, 
biuletyny informacyjne, chorągiewki papierowe, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły 
biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregato-
ry na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do ksią-
żek, zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edu-
kacyjnych i naukowych.

(210) 493897 (220) 2018 12 14
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) Civil Engineering – Infrastructure – Mining

(531) 06.19.17, 07.01.14, 07.11.25, 26.01.02, 26.11.13, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, arty-
kuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], 
albumy, broszury, fotografie, naklejki, publikacje drukowane, 
biuletyny informacyjne, chorągiewki papierowe, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły 
biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregato-
ry na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do ksią-
żek, zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edu-
kacyjnych i naukowych.

(210) 493899 (220) 2018 12 14
(731) BATYCKA MARINA STYLE AND NAILS, Warszawa
(540) CELEBRITY NAILS

(531) 03.09.18, 27.05.01, 29.01.12, 03.09.24
(510), (511) 3 kosmetyki, 35 usługi sprzedaży kosmety-
ków, 41 usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne.

(210) 493900 (220) 2018 12 14
(731) PLAZA MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Plaza Group Poland

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.07.09
(510), (511) 12 samochody oraz ich części i akcesoria, mo-
tocykle oraz takie części i akcesoria jak: opony, klocki ha-
mulcowe, tarcze, amortyzatory, sprężyny, półosie, wały, 
filtry powietrza, filtry oleju, wyciągarki, kufry ładunkowe, 
podgrzewane manetki, pługi, motorowery oraz takie części 
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i akcesoria jak: opony, klocki hamulcowe, tarcze, amorty-
zatory, sprężyny, półosie, wały, filtry powietrza, filtry oleju, 
wyciągarki, kufry ładunkowe, podgrzewane manetki, pługi, 
skutery oraz takie części i akcesoria jak: opony, klocki ha-
mulcowe, tarcze, amortyzatory, sprężyny, półosie, wały, fil-
try powietrza, filtry oleju, wyciągarki, kufry ładunkowe, pod-
grzewane manetki, pługi, quady oraz takie części i akcesoria 
jak: opony, klocki hamulcowe, tarcze, amortyzatory, sprę-
żyny, półosie, wały, filtry powietrza, filtry oleju, wyciągarki, 
kufry ładunkowe, podgrzewane manetki, pługi, 35 usługi 
reklamy, promocji i marketingu w zakresie motoryzacji, or-
ganizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, rozpowszechnianie informacji handlowych 
dotyczących motoryzacji, za pomocą środków masowego 
przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, bezpośrednia 
reklama pocztowa, telemarketing, administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, admini-
strowanie i zarządzanie flotą pojazdów, zakupy i sprzedaż 
pojazdów, usługi przedstawicielskie agencyjne w branży 
motoryzacyjnej, badania i analizy rynku motoryzacyjnego, 
doradztwo i pośrednictwo handlowe w zakresie motory-
zacji, sprzedaż tradycyjna i poprzez Internet: paliw, olejów, 
smarów, świec zapłonowych, świec żarowych, samocho-
dów, motocykli, motorowerów, skuterów, quadów oraz 
części i akcesoriów do nich, 36 usługi finansowe związane 
z zakupem, dzierżawą i wynajmem samochodów, pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, likwidacja szkód z tytułu ubez-
pieczenia innego niż na życie, usługi w zakresie leasingu 
samochodów, doradztwo w sprawach finansowych i ubez-
pieczeniowych, przygotowywanie szacunkowych wycen 
finansowych kosztów naprawy, 37 usługi w ramach stacji 
obsługi samochodów w tym usługi blacharsko-lakiernicze, 
usługi instalowania i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, 
uszlachetnianie i tuningowanie samochodów, diagnostyka 
samochodowa, usługi doradcze, badawcze i informacyjne 
w zakresie instalacji, konserwacji, naprawy samochodów 
i innych pojazdów, czyszczenie pojazdów, instalowanie 
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, konserwacja 
i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, 
lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, ma-
lowanie, mycie pojazdów, naprawa opon, polerowanie 
pojazdów, regeneracja silników zużytych lub częściowo 
zniszczonych, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii 
pojazdów, tankowanie i obsługa pojazdów, wulkanizacja 
i naprawa opon, wyważanie opon, zabezpieczanie pojaz-
dów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, organizacja 
obsługi i naprawy pojazdów.

(210) 493902 (220) 2018 12 14
(731) ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SMOKE system
(510), (511) 6 kanały metalowe na rury wentylacyjne, kanały 
wentylacyjne z metalu do budynków, kratki wentylacyjne 
(z metalu) do montowania w oknach, kratki wentylacyjne 
z metalu, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, meta-
lowe kanały wentylacyjne, metalowe kratki wentylacyjne 
do budynków, metalowe kratki wentylacyjne do zakładania 
w drzwiach, metalowe osłony otworów wentylacyjnych 
do przewodów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyza-
cja), przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, prze-
wody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyj-
nej, przewody wentylacyjne z metalu, ujścia dymu [otwory 
wentylacyjne] z metalu, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] 
z metalu dla budownictwa, kolanka do rur metalowe, meta-

lowe kolanka u-kształtne, metalowe, kolankowe otwory wy-
lotowe, kanały metalowe, króćce [korki] metalowe, metalo-
we złączki rurowe, nieelektryczne metalowe złączki kablo-
we, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, osprzęt 
do rur [złączki] metalowy, klamry [zaciski] metalowe, klamry 
zaciskowe z metalu, klamry metalowe, klamry do użytku 
w budownictwie, metalowe kanały dymowe do użytku 
w budownictwie, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalo-
we, obejmy do zamocowania rur metalowe, taśmy metalo-
we, taśmy ze stali, taśmy do związywania metalowe, metalo-
we profile, profile aluminiowe, metalowe opaski zaciskowe 
do kabli, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, pręty 
z metalu, metalowe pręty wzmacniające, gwintowane pręty 
metalowe, śruby metalowe, metalowe osłony na śruby, na-
krętki, śruby i złącza, śruby do łączenia przewodów, metalo-
we: metalowe nakrętki, nakrętki, sworznie i zamknięcia, 
z metalu, metalowe tuleje kotwowe, metalowe tuleje wspo-
magające do rur, tuleje metalowe [inne niż części do ma-
szyn], metalowe tuleje rozszerzane służące do przymoco-
wywania śrub, wsporniki metalowe, wsporniki sufitowe 
z metalu, kołnierze metalowe, regulowane kołnierze [meta-
lowe], kołnierze kotwowe z metalu, metalowe wkręty doci-
skowe, zaciski metalowe, zaciski [klamry] metalowe, zaciski 
do naprężania, metalowe zaciski do węży, zaciski linowe 
metalowe, metalowe zaciski regulowane, klamry [zaciski] 
metalowe, zaciski zawieszeniowe z metalu, metalowe zaci-
ski do rur, zaciski do rur i kabli, metalowe, łączniki rurowe 
z metalu, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, metalo-
we łączniki w kształcie pierścienia, łączniki do rur [metal], 
metalowe łączniki do rur, metalowe zawory klapowe, ręczne 
zawory metalowe, zawory z metalu (inne niż części maszyn), 
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym 
zawory, metalowe, rury, węże oraz akcesoria do tych towa-
rów, w tym zawory, zawory metalowe do sterowania prze-
pływem gazów w rurociągach, metalowe zawory regulują-
ce [inne niż części maszyn], klapy zwrotne z metalu [inne niż 
części maszyn], dysze, końcówki wylotowe z metalu, puszki 
metalowe, skrzynki ogniotrwałe, metalowe skrzynki, króćce 
[korki] metalowe, rury i rurki metalowe, wstęgi na rury, rury 
kołnierzowe metalowe, rury metalowe do gazów, przewody 
metalowe, rury i rurki metalowe, rury metalowe do użytku 
przemysłowego, kanały metalowe na rury wentylacyjne, 
metalowe rury odprowadzające do instalacji budowlanych, 
rury miedziane [inne niż części maszyn], rury metalowe 
do przesyłania cieczy i gazów, rury żeliwne, rury z metalu 
w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti): rury stalowe, w tym wal-
cowane, łuszczone lub uziemione, rury ze stali nierdzewnej, 
rury ze stopów niklu, rury ze stopów miedzi, metalowe rury 
łukowe, metalowe rury odpływowe, metalowe przewody, 
przewody klimatyzacyjne metalowe, przewody odpowie-
trzające z metalu, przewody metalowe do instalacji klimaty-
zacyjnych, przewody centralnego ogrzewania, metalowe, 
metalowe przewody powietrzne do budynków, przewody 
metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 
przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, me-
talowe nakładki stykowe, złączki rur metalowe, konstrukcyj-
ne metalowe złączki połączeniowe, osprzęt do rur [złączki] 
metalowy, uszczelki metalowe, kominy metalowe, wykładzi-
ny kominowe metalowe, metalowe okładziny kominowe, 
kominowe trzony metalowe, deflektory kominowe metalo-
we, metalowe końcówki kominowe, metalowe bloki komi-
nowe, nasady kominowe metalowe, osłony z metalu, meta-
lowe osłony do rur, metalowe osłony na śruby, osłony tulejo-
we na połączenia kablowe, nieelektryczne, metalowe stu-
dzienki rewizyjne, włazy metalowe, kształtki rurowe rozgałę-
zieniowe metalowe, gwoździe, metalowe pierścienie 
uszczelniające, łuki z metalu, metalowe łuki rurowe (krzywa-
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ki), metalowe elementy dachowe, metalowe elementy bu-
dowlane, gotowe elementy budowlane [metalowe], meta-
lowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, drob-
ne wyroby metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, 
kształtowniki metalowe, metalowe materiały nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktami, nakrętki, 
sworznie i zamknięcia, z metalu, płyty metalowe, prefabry-
kowane metalowe budowlane zestawy montażowe, prefa-
brykowane konstrukcje metalowe, metalowe przewody 
grzewcze, przewody wodociągowe, metalowe, metalowe 
rurociągi zasilające (przewody), armatura metalowa do prze-
wodów sprężonego powietrza, materiały zbrojeniowe dla 
budownictwa metalowe, blacha [płyty, arkusze]: blacha sta-
lowa ocynowana, metalowe materiały zbrojeniowe do prze-
wodów rurowych, pokrywy do włazów metalowe, dysze 
metalowe: złącza metalowe do kabli nieelektryczne, rury 
rozgałęźne do kanalizacji metalowe, materiały konstrukcyj-
ne metalowe, pojemniki metalowe, pręty metalowe do lu-
towania i spawania: przewody instalacyjne rozgałęźne me-
talowe, rury spustowe metalowe, wiązadła metalowe, zawo-
ry wodociągowe metalowe, metalowe materiały konstruk-
cyjne, ogniotrwałe, 11 wyciągi [wentylacja], wentylatory 
do systemów wentylacji, wentylatory osiowe, wentylatory 
wywiewne, wentylatory ssące, wentylatory radialne, wenty-
latory pokojowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dacho-
we, wentylatory elektryczne, wentylatory eoliczne, przeno-
śne wentylatory elektryczne, instalacje do wentylacji, urzą-
dzenia do wentylacji, induktory powietrza [wentylacja], 
grzejniki wentylatorowe, instalacje wentylacyjne, wyciągi 
wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne, terminale wentyla-
cyjne, wentylatory wyciągowe, kanały dymowe do urzą-
dzeń wentylacyjnych, kanały dymowe z wentylatorami, in-
stalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instala-
cje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, filtry do użycia z urządzeniami 
do wentylacji, elektryczne wentylatory okienne, elektryczne 
wentylatory chłodzące, elektryczne grzejniki wentylatoro-
we, dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych, dmu-
chawy do wentylacji zasilane elektrycznie, kratki wentylacyj-
ne będące częścią wentylatorów wyciągowych, kurtyny 
powietrzne do wentylacji, okapy do urządzeń wentylacyj-
nych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, przemy-
słowe urządzenia wentylacyjne, przenośne urządzenia 
do wentylacji, przepustnice do instalacji wentylacyjnych, 
rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, systemy 
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
systemy HVAC (ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja), urzą-
dzenia wentylacyjne do pojazdów, urządzenia wentylacyjne 
do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyjne za-
silane energią słoneczną, wentylatory [części instalacji kli-
matyzacyjnych], wentylatory do klimatyzacji, wentylatory 
do kominów, wentylatory do pojazdów, wentylatory 
do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory do urządzeń 
wyciągowych gazów, wentylatory do urządzeń wyciągo-
wych dymów, wentylatory do urządzeń wyciągowych spa-
lin, wentylatory do użytku domowego, wentylatory do użyt-
ku handlowego, wentylatory do użytku przemysłowego, 
wentylatory do użytku w pojazdach, wentylatory do wy-
mienników ciepła, wentylatory elektryczne będące elemen-
tami domowych instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory 
elektryczne będące elementami domowych instalacji wen-
tylacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, 
wentylatory elektryczne [do użytku domowego], wentyla-
tory osiowe do klimatyzacji, wentylatory pożarowe do usu-
wania gazów, wentylatory pożarowe do usuwania wyzie-
wów, wentylatory pożarowe do usuwania oparów, wentyla-
tory pożarowe oddymiające, wentylatory stosowane w kli-

matyzatorach, wentylatory turbinowe [aparatura do wenty-
lacji], wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, wentylatory 
ze sprężonym powietrzem, wiatraki napędzane silnikiem 
do wentylacji, wirniki powietrzne do wentylacji, wyciągi 
wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne 
do pary, wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, wyciągi wen-
tylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], 
kolanka z tworzyw sztucznych do rur [części instalacji sani-
tarnych], dymowe kanały, kanały dymowe z wyciągami, urzą-
dzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeń-
stwa], urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regu-
lujące], kanały dymowe do kotłów grzewczych, kanały dy-
mowe do urządzeń grzewczych, przepustnice przeciwpoża-
rowe, przepustnice regulujące powietrze, przepustnice 
do uwalniania dymu, przepustnice do wyrównywania po-
wietrza, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenia-
niu się ognia, przepustnice ciągu zapobiegające rozprze-
strzenianiu się płomieni, przepustnice ciągu hamujące roz-
przestrzenianie się płomieni, przepustnice ciągu hamujące 
rozprzestrzenianie się gazów: przepustnice ciągu zapobiega-
jące rozprzestrzenianiu się gazów, przepustnice ciągu hamu-
jące rozprzestrzenianie się ognia, przepustnice ciągu hamu-
jące rozprzestrzenianie się dymu, przepustnice ciągu hamu-
jące rozprzestrzenianie się oparów, przepustnice ciągu zapo-
biegające rozprzestrzenianiu się oparów, przepustnice ciągu 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, zawory do kli-
matyzatorów, zawory do rur, zawory [akcesoria hydraulicz-
ne], zawory kontroli poziomu, zawory do grzejników, zawory 
bezpieczeństwa do rur gazowych, zawory termostatyczne, 
zawory odcinające do regulowania gazu, zawory bezpie-
czeństwa do urządzeń gazowych, zawory powietrzne do in-
stalacji ogrzewania parowego, zawory nadmiarowe [przyrzą-
dy bezpieczeństwa] do urządzeń gazowych, zawory nad-
miarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur gazowych, za-
wory do kontroli temperatury [części instalacji centralnego 
ogrzewania], urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] 
do instalacji grzewczych, czujniki temperatury [zawory ter-
mostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, dysze 
regulujące [części kominków], dysze regulujące [części pie-
ców], regulatory gazu, regulatory ciągu zapobiegające roz-
przestrzenianiu się ognia, regulatory ciągu hamujące roz-
przestrzenianie się płomieni, regulatory ciągu zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się płomieni, regulatory ciągu zapobiega-
jące rozprzestrzenianiu się gazów, regulatory ciągu hamujące 
rozprzestrzenianie się gazów, regulatory ciągu hamujące roz-
przestrzenianie się ognia, regulatory ciągu zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się dymu, regulatory ciągu hamujące roz-
przestrzenianie się wyziewów, regulatory ciągu hamujące 
rozprzestrzenianie się dymu, regulatory ciągu hamujące roz-
przestrzenianie się oparów, regulatory ciągu zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się oparów, kontrolery ciśnienia [regulato-
ry] do rur gazowych, regulatory temperatury [zawory termo-
statyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, kontrole-
ry ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, rury do kotłów 
grzewczych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury wo-
dociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące częściami 
instalacji sanitarnych, metalowe rury faliste [części instalacji 
sanitarnych], przewody i urządzenia do transportu gazów 
spalinowych, wymienniki ciepła, kominki, kominki elektrycz-
ne, dmuchawy kominowe, wyciągi kominkowe, osłony ko-
minkowe, wymienniki ciepła do kominków, okapy pochła-
niające parę do kominków, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry 
do klimatyzacji, elektrostatyczne filtry powietrza, filtry elek-
tryczne do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza, fil-
try do oczyszczaczy powietrza, filtry do odsysaczy gazów, 
filtry do odsysaczy dymu, filtry do instalacji przemysłowych, 
filtry do oczyszczania gazów odlotowych, filtry powietrza 



Nr  ZT11/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 29

do celów przemysłowych, filtry powietrza do użytku domo-
wego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry po-
wietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do okapów 
do wyciągów powietrznych, filtry [części instalacji domo-
wych lub przemysłowych], filtry do użytku przemysłowego 
i domowego, filtry do gazów [domowe lub przemysłowe in-
stalacje], filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, filtry 
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry do użycia 
z urządzeniami do wytwarzania pary, filtry powietrza [części 
maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], filtry 
do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysło-
wych instalacji], filtry powietrza do użytku jako odpylacze 
w procesach przemysłowych, filtry do wyciągów spalin [czę-
ści instalacji domowych lub przemysłowych], filtry magne-
tyczne będące częściami urządzeń do centralnego ogrzewa-
nia, instalacje do filtrowania powietrza, przepustnice prze-
ciwpożarowe, urządzenia do ogrzewania, kurtyny powietrz-
ne, kurtyny powietrzne do wentylacji, elementy grzewcze, 
elementy ogrzewania elektrycznego, elementy zabezpie-
czające do rur gazowych, armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do urządzeń gazowych, instalacje sanitarne i ła-
zienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewo-
dów wodnych lub gazowych, armatura bezpieczeństwa 
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, akcesoria zabez-
pieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, in-
stalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatnia-
nia powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, instalacje do oczyszczania, 
odsalania i uzdatniania wody, palniki, bojlery i podgrzewa-
cze, aparatura i urządzenia chłodnicze, aparatura i instalacje 
chłodnicze, filtry powietrza do klimatyzacji, nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, naczynia wzbiorcze 
do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki do centralne-
go ogrzewania, instalacje do schładzania wody, instalacje 
klimatyzacyjne, instalacje wodociągowe, czyste komory [in-
stalacje sanitarne], kondensatory gazów inne niż części ma-
szyn, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, od-
powietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzew-
czej, instalacje do ogrzewania wodnego, urządzenia do chło-
dzenia powietrza, przewody [części instalacji sanitarnych], 
regulacja wyciągów [ogrzewnictwo], aparatura do wentyla-
cji i klimatyzacji, instalacje do wentylacji pojazdów [klimaty-
zacja]: wentylatory [klimatyzacja], instalacje do dystrybucji 
wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, wodociągowe 
instalacje, zasuwy [szyby] do wyciągów [ogrzewnictwo], za-
wory kanalizacyjne, bojlery, urządzenia i rekuperatory ciepła, 
dmuchawy klimatyzacyjne, elementy grzejne, filtry [części 
instalacji domowych i przemysłowych], bojlery gazowe, 
urządzenia do oczyszczania gazu, grzejniki, kotły grzewcze, 
kanały kominowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych, 
urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne samo-
chodowe, kolektory słoneczne, kominki domowe, wyciągi 
kominowe, wyciągi kuchenne, urządzenia do ogrzewania 
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do ogrzewania 
wody, instalacje do wytwarzania pary, płyty grzejne, suszarki 
powietrza, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory 
mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, instalacje 
i aparatura sanitarna, wężownice do instalacji ogrzewczych 
i chłodzących, armatura bezpieczeństwo) do urządzeń oraz 
instalacji wodnych i gazowych, zasobniki ciepła, dmuchawy 
[części instalacji do nawiewu], aparatura do suszenia, urzą-
dzenia i instalacje do suszenia, urządzenia jonizujące 
do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia zasilające 
kotły grzewcze.

(210) 493917 (220) 2018 12 15
(731) BARANOWSKI MARCIN, Opole
(540) DobraZbiórka

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie funduszy na cele dobroczyn-
ne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, doradztwo w spra-
wach finansowych, informacje w sprawach ubezpieczenia, 
lokaty kapitału, operacje finansowe, operacje rachunkowości 
(wymiana), organizacja zbiórek, sponsorowanie finansowe, 
transfer elektroniczny środków finansowych, tworzenie kapi-
tałów, usługi powiernicze, zarządzanie majątkiem.

(210) 493919 (220) 2018 12 15
(731) PLATINIUM WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) fitness platinium
(510), (511) 41 fitness kluby, usługi fitness klubów, prowa-
dzenie zajęć fitness, usługi klubów zdrowia [fitness], trenin-
gi zdrowotne i treningi fitness, usługi sportowe w zakresie 
fitnessu, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych 
[fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fit-
ness], usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej 
[fitness klub], udostępnianie informacji dotyczących trenin-
gu fitness za pomocą portalu on-line , udostępnianie kor-
tów tenisowych, wynajmowanie kortów tenisowych, nauka 
gry w tenisa, zajęcia sportowe, pływalnie [baseny], prowa-
dzenie basenów kąpielowych, udostępnianie basenów ką-
pielowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów re-
kreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, or-
ganizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, usługi 
siłowni sportowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, usługi 
organizowania zajęć sportowych na urządzeniach sporto-
wych, 44 doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, usługi 
w zakresie korzystania z sauny.

(210) 493920 (220) 2018 12 15
(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HARNAŚ JASNE PEŁNE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 25.01.01, 25.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(210) 493926 (220) 2018 12 16
(731) REMPIŃSKI WOJCIECH RADOSŁAW, Zduńska Wola
(540) Rajza
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(531) 24.09.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, kurtki, kurtki [odzież], koszulki z krót-
kim rękawem.

(210) 493927 (220) 2018 12 16
(731) PIĄTA PORA ROKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Płoty

(540) norweska dolina

(531) 18.03.03, 27.05.01
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie tury-
styczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 
usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, 
41 organizowanie uroczystości, organizowanie szkoleń, or-
ganizowanie imprez artystycznych, organizowanie imprez 
okolicznościowych, organizowanie imprez kulturalnych, 
organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez 
tanecznych, organizowanie imprez rozrywkowych, organi-
zowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie przyjęć towa-
rzyskich, organizowanie przyjęć weselnych, usługi w zakresie 
organizowania: obozów sportowych i wakacyjnych, zawo-
dów sportowych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, 
usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i im-
prez specjalnych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi ga-
stronomiczne, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów 
rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na ban-
kiety i uroczystości towarzyskie, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usłu-
gi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji hoteli, usługi rezer-
wacji zakwaterowania na wakacje, wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie, wynajem pomieszczeń na uroczy-
stości towarzyskie, organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwate-
rowanie], usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwatero-
wanie], usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi 
restauracyjne.

(210) 493934 (220) 2018 12 17
(731) BROS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) DAUMAN
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, 
audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, 

handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kom-
puterowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron inter-
netowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, promowanie towarów i usług w formie sponso-
rowania wydarzeń sportowych, przygotowanie listy płac, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
sporządzanie wyciągów z konta, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], transkrypcja wia-
domości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, 
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi agencji importowo - eksportowych, usługi aukcyjne, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usłu-
gi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przed, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public 
relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [pra-
ce biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usłu-
gi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu 
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie 
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, wyceny handlowe, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, za-
rządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych.

(210) 493956 (220) 2018 12 17
(731) RENOVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RENOVIS

(531) 25.07.06, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe.
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(210) 493958 (220) 2018 12 17
(731) MIKROFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) MikroCalc

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, sub-
stancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce natu-
ralne, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze 
i leśne.

(210) 493959 (220) 2018 12 17
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) ALBERINO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały 
brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane 
(konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy nieme-
talowe dla budownictwa, niemetalowe materiały kompo-
zytowe do brukowania nawierzchni, niemetalowe elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane materiały 
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka 
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, 
drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i kra-
wężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa 
z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalo-
we, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), ka-
mienie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień, 
płyty tarasowe.

(210) 493960 (220) 2018 12 17
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) ADELO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały 
brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane 
(konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy nieme-
talowe dla budownictwa, niemetalowe materiały kompozy-
towe do brukowania nawierzchni, niemetalowe elementy 
budowlane i konstrukcyjne, materiały budowlane betonowe, 
prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa 
kostka brukowa, kostka brukowa, płyty podłogowe niemeta-
lowe, płyty betonowe, drogowe materiały budowlane nie-
metalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły nieme-
talowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie 
schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów 
(niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, 
sztuczny kamień, gazony/elementy małej architektury.

(210) 493963 (220) 2018 12 17
(731) FUNDACJA MYŚLĄC OJCZYZNA-IM. KS. INFUŁATA 

IRENEUSZA SKUBISIA, Częstochowa
(540) EUROPA CHRISTI

(531) 24.13.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane 

magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe 
[płyty CD], pliki multimedialne do pobrania, oprogramowa-
nie, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, gazety 
elektroniczne do pobrania, grafiki komputerowe do pobra-
nia, interaktywne płyty DVD, książki audio, książki elektro-
niczne do pobrania, książki zapisane na płytach, muzyczne 
nagrania dźwiękowe, nagrane dyski wideo, nagrane płyty 
DVD z ćwiczeniami, nagrane taśmy audio niemuzyczne, 
nagrane taśmy wideo niemuzyczne, nagrania audio i wi-
deo, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach  
CD-ROM, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, terminarze i organizery do po-
brania, które można wydrukować, oprogramowanie edu-
kacyjne, 16 druki, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne i wyposażenie edukacyjne, artykuły biurowe, artykuły 
piśmiennicze, artykuły do pisania i stemplowania, biurowe 
artykuły papiernicze, etykiety nie z materiału tekstylnego, 
kalendarze, karty pocztowe, koperty, materiały drukarskie 
i introligatorskie, materiały do pisania, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, notatniki, pamiętniki, dzienniki, papierowe 
artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], szablony [artykuły piśmienne], 
terminarze, zakładki, afisze, plakaty, almanachy [roczniki], 
biuletyny [materiały drukowane], certyfikaty drukowane, 
chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], drukowa-
ne foldery informacyjne, drukowane materiały dydaktycz-
ne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały 
szkoleniowe, drukowane notatki z seminariów, emblematy 
papierowe, formularze [blankiety, druki], fotografie, gazety, 
reprodukcje graficzne, kartki świąteczne, kartki okolicznościo-
we na zawiadomienia i podziękowania, karty okolicznościo-
we, komiksy, książki, materiały edukacyjne i instruktażowe, 
naklejki, okólniki religijne, periodyki, pocztówki, podręczniki 
edukacyjne, podręczniki instruktażowe, przewodniki druko-
wane, publikacje drukowane, ulotki, bielizna stołowa papie-
rowa, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, 
zbieranie funduszy, inwestowanie funduszy na cele charyta-
tywne, organizacja zbiórek, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie 
i patronat finansowy, sponsorowanie imprez kulturalnych, 
usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, usługi 
w zakresie sponsoringu finansowego, usługi zbierania fun-
duszy na cele polityczne, usługi zbierania funduszy na cele 
dobroczynne, usługi zbierania funduszy na cele polityczne, 
41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporter-
skie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych 
niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków innych niż reklamowe, w Internecie, komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji, komputerowy 
skład drukarski [DTP], multimedialne wydania czasopism, 
gazet i magazynów, multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, publikacja kalendarzy, publikacja multi-
medialna materiałów drukowanych, publikacja treści redak-
cyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, publikowanie, publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw so-
cjalnych, publikowanie elektroniczne, publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publiko-
wanie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamo-
we, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i gazet, publikowanie multimedialne książek, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów 
pisanych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do ce-
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lów reklamowych, biblioteki, imprezy kulturalne, informacja 
o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, in-
formacja o wypoczynku, informacja o edukacji, kształcenie 
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, nauczanie i szkole-
nia, kształcenie praktyczne [pokazy], obozy letnie [rozrywka 
i edukacja], organizacja i przeprowadzanie imprez rozryw-
kowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycz-
nych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, orga-
nizowanie balów, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkole-
niowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie spotkań, organizowanie widowisk 
[impresariat], planowanie przyjęć, prezentacja przedstawień 
na żywo, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja przedstawień, prowadzenie imprez kulturalnych, 
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, szkolenia rucho-
we dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do poka-
zywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia 
szkoleń edukacyjnych, usługi edukacyjne i instruktażowe, 
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi prowadzą-
cych uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarze-
nia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi szkół [edu-
kacja], usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 
45 organizowanie zgromadzeń religijnych, organizowanie 
spotkań politycznych, organizowanie spotkań dla rodzin 
pogrążonych w żałobie w celu upamiętnienia śmierci uko-
chanej osoby, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradz-
two w zakresie relacji osobistych, dostarczanie odzieży dla 
osób w potrzebie [usługi charytatywne], opieka zastępcza, 
usługi religijne, usługi dotrzymywania towarzystwa osobom 
starszym i niepełnosprawnym, usługi mediacyjne w sporach 
małżeńskich, usługi w zakresie opieki.

(210) 493965 (220) 2018 12 17
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) PARRETTI
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały 
brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane 
(konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy nieme-
talowe dla budownictwa, niemetalowe materiały kompozy-
towe do brukowania nawierzchni, niemetalowe elementy 
budowlane i konstrukcyjne, materiały budowlane betonowe, 
prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa 
kostka brukowa, kostka brukowa, płyty podłogowe niemeta-
lowe, płyty betonowe, drogowe materiały budowlane nie-
metalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły nieme-
talowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie 
schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów 
(niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, 
sztuczny kamień, systemy ogrodzeniowe.

(210) 493966 (220) 2018 12 17
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) LUNDO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały 
brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane 
(konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy nieme-
talowe dla budownictwa, niemetalowe materiały kompo-
zytowe do brukowania nawierzchni, niemetalowe elemen-

ty budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane materiały 
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka 
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, 
drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i kra-
wężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa 
z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalo-
we, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamie-
nie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień.

(210) 493971 (220) 2018 12 03
(731) GIWOJNO TOMASZ THOMAS, Warszawa
(540) Li Parie
(510), (511) 18 aktówki, torebki, portfele, portmonetki, port-
fele na karty wizytowe, portfele na karty płatnicze, kuferki, 
komplety podróżne ze skóry, kuferki na kosmetyki, skórza-
ne etui na klucze, plecaki, torby na zakupy, walizki, paski 
skórzane.

(210) 493976 (220) 2018 12 17
(731) Lendo AB, Sztokholm, SE
(540) Lendo Polska
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, 
sprawy monetarne, maklerstwo w związku z usługami fi-
nansowymi i monetarnymi, w tym maklerstwo w związku 
z leasingiem.

(210) 494034 (220) 2018 12 19
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) PINETA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
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towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 494072 (220) 2018 12 19
(731) ŻEGLUGA BYDGOSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) ŻEGLUGA BYDGOSKA

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi w zakresie: wydobywanie żwiru i pia-
sku, gliny i kaolinu, pogłębianie i poszerzanie kanałów i rzek, 
budowa stopni wodnych, prowadzenie prac pogłębiarskich, 
39 usługi w zakresie: transport wodny śródlądowy towarów, 
transport wodny śródlądowy pasażerski, przeładunek towa-
rów w portach śródlądowych i morskich, transport materia-
łów budowlanych.

(210) 494099 (220) 2018 12 20
(731) POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Forum Przedsiębiorczości

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03
(510), (511) 35 publikowanie tekstów reklamowych, doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, tworzenie tekstów reklamowych, reklamy radiowe, re-
klamy telewizyjne.

(210) 494104 (220) 2018 12 20
(731) PĄGOWSKA DANUTA MEBLE DIANA, Pułtusk
(540) DIANA Meble

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13, 07.01.09, 
12.01.03, 12.01.09

(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 494218 (220) 2018 12 26
(731) BUDREWICZ TOMASZ BPLAST, Słupsk
(540) BOXLIFTER
(510), (511) 7 maszyny w postaci wywrotnic, w szczególno-
ści wywrotnic do skrzyniopalet, wózków, pojemników, be-
czek, dzież, cymbrów, maszyny w postaci wywrotnic dedy-
kowanych dla przemysłu spożywczego.

(210) 494323 (220) 2018 12 28
(731) STOWARZYSZENIE LOVE ORIGINAL, Poznań
(540) loveOriginal
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, dostarczanie 
informacji na temat aktywności kulturalnych, imprezy kul-
turalne, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, or-
ganizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja 
szkoleń, wystawy sztuki, usługi doradztwa edukacyjnego, 
organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, organizowanie corocznych konferencji związanych 
z nabywaniem towarów, organizowanie i prowadzenie wy-
kładów, doradztwo zawodowe- doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe, edukacja w zakresie projektowania mebli i in-
nego wyposażenia domu, organizowanie wykładów eduka-
cyjnych, programy edukacyjne i zawodowe w zakresie pro-
jektowania mebli i wyposażenia domu, szkolenia w zakresie 
sztuk wizualnych, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, 
usługi edukacyjne dotyczące własności intelektualnej, usłu-
gi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne 
odnoszące się do usług w zakresie jakości, publikacja i reda-
gowanie książek, publikacja i redagowanie albumów, publi-
kacja materiałów edukacyjnych, publikowanie, publikowanie 
materiałów informacyjnych, publikowanie tekstów eduka-
cyjnych, 42 sprawdzanie jakości, testy jakości, certyfikacja- 
kontrola jakości, testy kontroli jakości, testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości, testowanie jakości 
produktów do celów certyfikacji, potwierdzanie autentycz-
ności mebli, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub 
standardów.

(210) 494341 (220) 2018 12 31
(731) FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boria
(540) only BiO

(531) 02.09.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, owoce przetwo-
rzone, przetwory owocowe i warzywne, orzechy i bakalie 
przetworzone, tofu, grzyby gotowe do spożycia, oleje spo-
żywcze, buliony, 30 herbaty, kawa, przyprawy, produkty zbo-
żowe, ciastka, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, octy, słodycze w tym batony, 
lizaki, czekolada, sosy, pesto, chleb, 35 promocja sprzedaży 
żywności produkowanej metodami rolnictwa ekologiczne-
go, sprzedaż żywności produkowanej metodami rolnictwa 
ekologicznego.
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(210) 494365 (220) 2018 12 31
(731) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ 

WOJEWODĘ KUJAWSKO-POMORSKIEGO, Bydgoszcz
(540) METRON

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 odkuwki matrycowe, odlewy z metali kolo-
rowych, 9 ciepłomierze, przepływomierze, wskaźniki prze-
pływu, wodomierze, wodomierze z nadajnikami impulsów, 
urządzenia przetwarzające i zliczające impulsy, urządzenia 
rejestrujące impulsy, urządzenia przetwarzające impulsy, 
urządzenia do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy 
i rejestracji zużycia wody, urządzenia do zdalnego odczytu 
wskazań ciepłomierzy i rejestracja zużycia ciepła, programa-
tory cyfrowe, moduły programujące, 14 zegary, zegary me-
chaniczne, zegary kwarcowe, zegary sterujące, 42 usługi-do-
radztwo techniczne w zakresie oprogramowania systemów 
opomiarowania energii cieplnej, doradztwo techniczne 
i projektowanie węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych, do-
radztwo techniczne dotyczące systemów rozliczenia wody, 
energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu.

(210) 494370 (220) 2018 12 31
(731) MOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) ML MAXLIGHT

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 diody elektroluminescencyjne, 11 lampy 
oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, urządzenia i insta-
lacje oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, rury oświetle-
niowe, abażury do lamp, lampy stojące, oprawki do lamp 
elektrycznych, światła sufitowe, żyrandole, oprawy oświe-
tleniowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elek-
troluminescencyjnych, przemysłowe oprawy oświetleniowe, 
ogrodowe oprawy oświetleniowe, uliczne lampy, 20 lustra 
do przeglądania się, podświetlane lustra do przeglądania się.

(210) 494381 (220) 2018 12 31
(731) DEAD SEA JORDAN INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SALISSIMA DEAD SEA

(531) 26.04.19, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, ko-
smetyki, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do mycia do użytku domowego, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, woda toaletowa, perfumy, preparaty do go-
lenia, płyny po goleniu, kremy kosmetyczne, maści do celów 
kosmetycznych, preparaty do makijażu twarzy i ciała, kosme-
tyki do makijażu, puder do makijażu, pomadki do ust, ołówki 
do brwi, kosmetyki do brwi, lakier do paznokci do celów ko-
smetycznych, emalie do paznokci, naklejane ozdoby do pa-

znokci, preparaty do opalania, olejki do celów kosmetycznych, 
olejki toaletowe, esencje eteryczne, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, szampony, aromatyczne olejki do kąpieli, masecz-
ki do twarzy i ciała, olejki do masażu, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty ko-
smetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, sole do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do ody-
miania [perfumy], kadzidełka, drewno zapachowe, 5 suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, dodatki dietetyczne 
do użytku medycznego, dodatki witaminowe i mineralne, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty 
witaminowe, wody mineralne do celów medycznych, lecz-
nicze napoje mineralne, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, sole do celów medycznych, sole wód mineral-
nych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne 
do kąpieli, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, mydła 
dezynfekujące, mydła antybakteryjne, preparaty bakteriobój-
cze inne niż mydło, 30 sól, przyprawy i dodatki smakowe, sól 
spożywcza, sól kuchenna, sól z przyprawami, przyprawy ko-
rzenne, przyprawy w proszku, sól morska do konserwowania 
żywności, sole mineralne do konserwowania żywności.

(210) 494392 (220) 2018 12 31
(731) OPERATOR LECHICKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) LECHICKA
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, zarządzanie ho-
telami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, usługi agencji public relations, 36 administro-
wanie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi 
agencji pośrednictwa w handlu nieruchomości, dzierżawa 
nieruchomości, 39 organizowanie wycieczek, wynajmowanie 
miejsc parkingowych, zwiedzanie turystyczne, 41 organizo-
wanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kon-
gresów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, informacje 
o wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, 
43 usługi świadczone przez: hotele, motele, pensjonaty, domy 
turystyczne, rezerwacje miejsc w hotelach i w pensjonatach, 
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, usługi biura, agencji 
zakwaterowania hoteli, pensjonatów, usługi w zakresie wypo-
sażenia i urządzeń kempingowych, usługi świadczone przez 
restauracje, usługi świadczone przez restauracje samoobsłu-
gowe, usługi świadczone przez stołówki, usługi świadczone 
przez bary szybkiej obsługi- snack-bary, usługi świadczone 
przez kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, organizowanie zakwatero-
wania obozów, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czaso-
wy, wynajmowanie sal na posiedzenia- mityngi, narady.

(210) 494397 (220) 2019 01 02
(731) CAST SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) ULTRAX
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(531) 03.04.04, 27.05.01
(510), (511) 16 folie samoprzylegające z tworzyw sztucz-
nych do paletyzacji, 17 folie z tworzyw sztucznych stosowa-
ne w rolnictwie, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usłu-
gi sprzedaży folii samoprzylegających z tworzyw sztucznych 
do paletyzacji, folii z tworzyw sztucznych stosowanych 
w rolnictwie.

(210) 494433 (220) 2019 01 03
(731) OMNIPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnice
(540) omnipack

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, logi-
styka transportu, pakowanie towarów, składowanie towarów, 
spedycja, transport, usługi kurierskie w zakresie towarów.

(210) 494434 (220) 2019 01 03
(731) OMNIPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnice
(540) omnipack
(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, logi-
styka transportu, pakowanie towarów, składowanie towa-
rów, spedycja, transport, usługi kurierskie [towary].

(210) 494447 (220) 2019 01 03
(731) OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH  

GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE LNG GRUPA GAZ-SYSTEM

(531) 01.03.16, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu i do prac badawczych, w tym hel, azot i siarka, gazy ze-
stalone do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do pa-
liw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, 4 gaz 
ziemny i skroplony gaz ziemny, paliwa, w tym paliwa gazowe 
i ciekłe, ropa naftowa, produkty ropopochodne, dodatki nie-
chemiczne do paliw, produkty energetyczne, sprężony gaz 
ziemny CNG, skroplony gaz ziemny LNG, 6 rurociągi, zbiorniki 
do przechowywania paliw, przewody ciśnieniowe i rozdziel-
niki z metalu, w tym rury doprowadzające gaz, budowlane 
materiały metalowe, towary z metali nieszlachetnych nie uję-
te w innych klasach, rudy metali, rury i rurociągi metalowe, 
metalowe zbiorniki i butle do gazu pod ciśnieniem, części 
metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego 
i gazu sprężonego, kratownice, kołnierze i krany, 7 urządzenia 
do przetwarzania ropy, maszyny do użytku w dziedzinie prac 
poszukiwawczych i eksploatacji źródeł energii, generatory 
gazu, maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i bu-
downictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu 
gazu, maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalnia-
ne, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia kontrolu-

jące przepływ gazu (zawory gazowe), urządzenia i instala-
cje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary 
i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, 
urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazo-
wych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wy-
żej wymienionych urządzeń i instalacji, 35 usługi w zakresie 
sprzedaży gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, pa-
liw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, pośredniczenie w za-
wieraniu transakcji handlowych i umów dla osób trzecich 
w zakresie dystrybucji i magazynowania gazu, analizy rynku, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich w energię, 37 usługi bu-
dowlane, naprawy i usługi instalacyjne w zakresie urządzeń 
i systemów przesyłu paliw i ropy naftowej, budowa, instala-
cja, konserwacja i naprawy infrastruktury do transportu gazu, 
w tym rurociągów i terminali gazu skroplonego, usługi w za-
kresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnic-
twa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym 
zakresie, usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych, 
usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, 
gazowych, wentylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i napra-
wy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakre-
sie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi 
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, 
usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych obiek-
tów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elek-
trotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi 
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi 
telekomunikacyjne, usługi w zakresie telefonii stacjonarnej 
i ruchomej, usługi telegraficzne, usługi w zakresie transmisji 
danych i teleinformatyki, usługi w zakresie radiokomunikacji, 
39 magazynowanie, przesyłanie i dystrybucja gazu ziemne-
go, skroplonego gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, 
ropy naftowej, usługi w zakresie transportu i magazynowa-
nia towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, 
energii, ciepła, gazu, gazu płynnego i produktów ropopo-
chodnych i gazopochodnych, usługi w zakresie transpor-
tu poprzez rurociągi, usługi w zakresie bezzbiornikowego 
magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów 
w złożach, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi 
w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy nafto-
wej i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania 
produktów rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, 
usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi doradcze w zakre-
sie wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz usługi na-
ukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemy-
słowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu 
oraz oprogramowania komputerowego, usługi inżynierskie, 
zwłaszcza w dziedzinie transportu gazu, zaopatrywania 
w gaz, ciepło i energię oraz używania gazu ziemnego, opra-
cowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczne 
w kwestiach transportu i magazynowania gazów i cieczy, 
doradztwo energetyczne, usługi w zakresie badań, prac ba-
dawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz pro-
jektowania inżynierskiego, budowlanego i technologiczne-
go, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(210) 494449 (220) 2019 01 03
(731) KĘDRA BARTOSZ STANISŁAW ABEC, Gdańsk
(540) Happy Dog
(510), (511) 44 higiena i pielęgnacja urody zwierząt, pielę-
gnacja urody zwierząt, strzyżenie psów, strzyżenie zwierząt, 
usługi kosmetyczne dla psów, usługi kosmetyczne dla zwie-
rząt, usługi mycia zwierząt domowych, usługi salonów pięk-
ności dla zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji 
psów.
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(210) 494456 (220) 2019 01 04
(731) AGRIFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bojanowo

(540) AGRIFOOD

(531) 26.04.01, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty bakteryjne do innych celów niż me-
dyczne i weterynaryjne, aldehydy, bentonit, białko roślinne, 
zwierzęce stosowane jako surowiec, środki chemiczne dla 
rolnictwa z wyjątkiem środków grzybobójczych, chwasto-
bójczych, owadobójczych i pasożytniczych, kwas: cytry-
nowy, mlekowy, mrówkowy, ortofosforowy do celów prze-
mysłowych, emulgatory, enzymy do celów przemysłowych, 
chemiczne preparaty do konserwowania artykułów spożyw-
czych i do celów przemysłowych, preparaty do zmiękczania 
mięs, octany, 5 pasza lecznicza dla zwierząt, dodatki do pasz 
do celów leczniczych, kwasy organiczne - dodatki funkcjo-
nalne-zakwaszacze paszowe, preparaty: biologiczne, che-
miczne do celów weterynaryjnych, preparaty dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, enzymy do celów weterynaryjnych, 
laktoza, 31 karmy i pasze dla zwierząt, siemię lniane jako pa-
sza dla zwierząt, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, 
wapno do pasz, drożdże jako pasza dla zwierząt, produkty 
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwie-
rząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.

(210) 494460 (220) 2019 01 04
(731) CENTRUM DYSTRYBUCJI GAZU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) GreenGas motolight

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 butle metalowe ciśnieniowe, pojemniki me-
talowe ciśnieniowe, pojemniki metalowe na paliwo płynne, 
20 butle niemetalowe, pojemniki niemetalowe na paliwa 
płynne, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem 
globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej butli i po-
jemników ujętych w wykazie, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich butli i pojemników ujętych w wykazie.

(210) 494465 (220) 2019 01 04
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SheShe

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 494492 (220) 2019 01 07
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) She She

(531) 29.01.12, 27.05.01, 19.07.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 494515 (220) 2019 01 05
(731) ROSTANKOWSKI JAKUB EK-BUD II, Chojnice
(540) EKBUD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 6 blacharskie materiały budowlane, budowla-
ne materiały metalowe, metalowe elementy budowlane, 
35 usługi handlu hurtowego i detalicznego w zakresie ma-
teriałów budowlanych, 37 usługi budowlane, usługi budow-
lane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, prace budowlane w zakresie 
konstrukcji stalowych, usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, usługi malarskie, usługi dekarskie, 
usługi instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych, nakła-
danie powłok nieprzemakalnych na dachy, układanie dachó-
wek i płytek łupkowych, murarstwo.

(210) 494527 (220) 2019 01 07
(731) STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) STAL RZESZÓW ZKS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.07, 03.07.24, 26.05.04
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, album na autografy, albumy fotograficzne, albumy 
fotograficzne i kolekcjonerskie, arkusze informacyjne biule-
tyny informacyjne, bloczki do pisania, broszury, chorągiewki 
papierowe, drukowane emblematy, drukowane foldery in-
formacyjne, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, 
rozciągliwa, do paletyzacji, formularze [blankiety, druki], fo-
tografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, gazety, 
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kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze na biurko, 
materiały piśmienne, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne] plakaty 
reklamowe, plansze, płytki grawerskie, prospekty, repro-
dukcje graficzne, 25 biustonosze sportowe pochłaniające 
wilgoć, bluzy sportowe, buty sportowe, czapki i czapeczki 
sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe, koszule 
sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszul-
ki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, kurtki sportowe, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie sportowe, odzież sportowa, 
płaszcze sportowe, podkoszulki sportowe, rajstopy sporto-
we, skarpetki dla sportowców, skarpetki sportowe, skarpety 
sportowe, spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłania-
jące wilgoć, staniki sportowe, stroje sportowe, szorty spor-
towe, znaczniki [narzutki] sportowe, 35 usługi reklamowe, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja 
sportu, organizowanie i urządzanie stoisk reklamowych, or-
ganizowanie targów w celach handlowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 dostarcza-
nie informacji na temat aktywności sportowych, organizacja 
aktywności sportowych na obozach letnich, organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, or-
ganizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, organizowanie społecznych imprez sporto-
wych i kulturalnych, świadczenie usług sportowych i rekre-
acyjnych, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą 
strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących oso-
bistości sportowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń 
sportowych usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kultural-
ne, usługi sportowe i kulturalne usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, usługi w zakresie rozrywki sportowej, zajęcia spor-
towe i kulturalne, 43 hotele, domy turystyczne, motele, noc-
legi, restauracje, stołówki, bary i inne usługi gastronomicz-
ne, eksploatacja terenów kempingowych, usługi w zakresie 
zakwaterowania obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, wypożyczanie namiotów.

(210) 494534 (220) 2019 01 07
(731) KAROLCZAK DANIEL DKMEDIC, Leszno
(540) DKMEDIC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.16, 24.13.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki zawierające kwas hialu-
ronowy, kosmetyki w formie olejków, kremy i balsamy ko-
smetyczne, preparaty nawilżające do ciała, maści do celów 
kosmetycznych, mleczka do ciała i twarzy, masła do twarzy 
i ciała, olejki do ciała i twarzy, emulsje do ciała i twarzy, kremy 
do ciała i twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], 
kremy do rąk, kremy ochronne, kremy do opalania skóry, kre-
my samoopalające, preparaty do opalania, kremy po goleniu, 
kremy dla niemowląt [nielecznicze], oliwki dla niemowląt, 
mleczka do ciała dla niemowląt, kremy do demakijażu, olej 
kokosowy do celów kosmetycznych, olejki eukaliptusowe 
do użytku kosmetycznego, aloesowe preparaty do celów ko-
smetycznych, żel z aloesem do celów kosmetycznych, pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do kąpieli, my-
dła i żele, produkty z mydła, mydło aloesowe, produkty 
do mycia rąk, chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
i kosmetycznych, kremy pod prysznic, preparaty kosmetycz-
ne do kąpieli, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecz-
nicze, aromatyczne olejki do kąpieli, zioła do kąpieli, płyny 
do kąpieli, sole do kąpieli, środki do higieny jamy ustnej, pa-

sta do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, środki do mycia 
zębów, preparaty do czyszczenia zębów, odświeżacze odde-
chu, preparaty do pielęgnacji zębów, zestawy produktów 
do higieny jamy ustnej, dezodoranty i antyperspiranty, pro-
dukty perfumeryjne, środki perfumeryjne i zapachowe, pre-
paraty przeciwpotne, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, ma-
seczki do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, preparaty 
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], pianki oczysz-
czające, płyny do oczu, płyny do golenia, płyny do mycia 
twarzy [kosmetyki], preparaty do kuracji paznokci, odżywki 
do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, kosmetycz-
ne żele pod oczy, kompresy na oczy do celów kosmetycz-
nych, środki do mikrodermabrazji, talk do ciała, pudry dla 
niemowląt, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, pu-
dry do stóp [nielecznicze], nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji ust, odżywki do ust, wazelina kosmetyczna, preparaty 
do golenia, zestawy do golenia, składające się z kremu 
do golenia i wody po goleniu, preparaty do włosów, kosme-
tyki do włosów, nielecznicze kuracje do skóry głowy, balsa-
my do włosów, maseczki do włosów, odżywki do włosów, 
olejki do włosów, płyny do włosów, płyny do kuracji wzmac-
niających włosy, preparaty do mycia włosów, szampony, se-
rum do włosów, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, prepa-
raty kolagenowe do celów kosmetycznych, zestawy kosme-
tyków, 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, lekarstwa, 
antybiotyki, ibuprofen do stosowania jako doustny środek 
przeciwbólowy, krople do uszu, krople do nosa do celów 
medycznych, paracetamol, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, szczepionki, aspiryna, czopki, elektrolity 
do celów medycznych, preparaty antybiotykowe, preparaty 
farmaceutyczne, produkty i preparaty farmaceutyczne zapo-
biegające puchnięciu nóg, preparaty sercowo-naczyniowe, 
preparaty farmaceutyczne regulujące układ odpornościowy, 
preparaty przeciwwirusowe, preparaty przeciwpasożytni-
cze, preparaty z aloesem do celów terapeutycznych, prepa-
raty żołądkowo-jelitowe, preparaty farmaceutyczne do le-
czenia zaburzeń układu trawiennego, preparaty do irygacji 
do celów medycznych, farmaceutyczne preparaty i substan-
cje antyalergiczne, maści lecznicze, maści przeciwzapalne, 
żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego 
i terapeutycznego, olejki lecznicze, środki antykoncepcyjne, 
hormony do celów medycznych, środki nasenne, środki far-
maceutyczne działające na metabolizm, środki oczyszczają-
ce, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki 
przeciwzapalne, środki ułatwiające trawienie, syrop na ka-
szel, węgiel aktywny do użytku medycznego, kapsułki 
na alergie, kapsułki na kaszel, kapsułki z żeń-szeniem do ce-
lów medycznych, preparaty medyczne, preparaty zawierają-
ce witaminę d, preparaty zawierające witaminę b, preparaty 
zawierające witaminę c, preparaty zawierające witaminę a, 
mieszane preparaty witaminowe, multiwitaminy, musujące 
tabletki witaminowe, kora do celów farmaceutycznych, ko-
rzenie lecznicze, suplementy dietetyczne i odżywcze, arty-
kuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowa-
ne], białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, cukier 
leczniczy, dietetyczna żywność do celów medycznych, die-
tetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, dodatki witaminowe i mineralne, herbata leczni-
cza, herbata odchudzająca do celów medycznych, koktajle 
białkowe, krople witaminowe, dodatki odżywcze, mielone 
siemię lniane do użytku jako suplement diety, pokarmy die-
tetyczne używane w żywieniu klinicznym, preparaty pobu-
dzające apetyt, probiotyki (suplementy), pyłek pszczeli sto-
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sowany jako suplement diety, mleczko pszczele do celów 
medycznych, tran, koper włoski do celów medycznych, sie-
mię lniane do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, pro-
dukty żywnościowe dla niemowląt, mleko w proszku dla 
niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla nie-
mowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, 
napoje witaminizowane, żelki witaminowe, farmaceutyczne 
słodycze, preparaty i artykuły higieniczne, antybakteryjne 
środki do mycia, higieniczne środki nawilżające, intymne pre-
paraty nawilżające, substancje chłonne do higieny osobistej, 
lecznicze suche szampony, mydła i detergenty lecznicze 
i odkażające, płyny do przemywania oczu, preparaty higie-
niczne do celów medycznych, żele nawilżające do użytku 
osobistego, produkty higieniczne dla kobiet, detergenty 
do celów medycznych, mydła lecznicze, preparat do mycia 
rąk z antybiotykiem, preparaty przeciwgrzybicze, lecznicze 
preparaty toaletowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, prepa-
raty do kąpieli do celów medycznych, woda morska do ką-
pieli leczniczych, woda termalna, wody mineralne do celów 
medycznych, szampony lecznicze, preparaty lecznicze 
na porost włosów, farmaceutyczne płyny do skóry, żele anty-
bakteryjne, aerozole chłodzące do celów medycznych, alko-
hol do stosowania miejscowego, alkohol leczniczy, alkohol 
do nacierania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, lecznicze płyny do płuka-
nia jamy ustnej, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecz-
nicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą 
szczoteczki, paski do przyklejania protez dentystycznych, 
płyny do płukania ust, preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
wosk dentystyczny, środki do czyszczenia jamy ustnej, środki 
dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfek-
cyjne i antyseptyczne, preparaty antybakteryjne, środki od-
każające, chusteczki odkażające, maści antyseptyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne 
niż mydło], środki dezynfekujące do użytku domowego, roz-
twory do płukania soczewek kontaktowych, waciki nasączo-
ne alkoholem do celów medycznych, krople do oczu, opa-
trunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, woda utleniona 
do celów medycznych, środki na odciski, kompresy leczni-
cze, krem chłodzący [cold cream] do użytku medycznego, 
bandaże chirurgiczne, gaza, antyseptyczne opatrunki w pły-
nie, bandaże opatrunkowe, bandaże przylepne, chusteczki 
do celów medycznych, kompresy, opatrunki do ran, bandaże 
higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, nasączone 
chusteczki lecznicze, nasączone płatki lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, opatrunki elastyczne, plastry, środki do le-
czenia oparzeń, tampony do celów medycznych, wata 
do celów medycznych, wysterylizowane opatrunki, prepara-
ty dermatologiczne, farmaceutyczne produkty dermatolo-
giczne, balsamy do użytku medycznego, farmaceutyczne 
balsamy do ust, kremy lecznicze, kremy do użytku dermato-
logicznego, kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, kremy z an-
tybiotykami, kremy uśmierzające ból, kremy z hydrokortyzo-
nem, lecznicze balsamy, kolagen do celów medycznych, 
wazelina do celów medycznych, strzykawki napełnione pre-
paratami farmaceutycznymi do celów medycznych, 35 usłu-
gi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie nastę-
pujących towarów: kosmetyki, kosmetyki zawierające kwas 
hialuronowy, kwas hialuronowy, kosmetyki w formie olejków, 
kremy i balsamy kosmetyczne, preparaty nawilżające do cia-
ła, maści do celów kosmetycznych, mleczka do ciała i twarzy, 
masła do twarzy i ciała, olejki do ciała i twarzy, emulsje do cia-
ła i twarzy, kremy do ciała i twarzy, kremy dermatologiczne 
[inne niż lecznicze], kremy do rąk, kremy ochronne, kremy 

do opalania skóry, kremy samoopalające, preparaty do opa-
lania, kremy po goleniu, kremy dla niemowląt [nielecznicze], 
oliwki dla niemowląt, mleczka do ciała dla niemowląt, kremy 
do demakijażu, olej kokosowy do celów kosmetycznych, 
olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, żel z aloesem do celów 
kosmetycznych, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, pre-
paraty do kąpieli, mydła i żele, produkty z mydła, mydło alo-
esowe, produkty do mycia rąk, chusteczki nawilżane do ce-
lów higienicznych i kosmetycznych, kremy pod prysznic, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, środki czyszczące do hi-
gieny intymnej, nielecznicze, aromatyczne olejki do kąpieli, 
zioła do kąpieli, płyny do kąpieli, sole do kąpieli, środki do hi-
gieny jamy ustnej, pasta do zębów, płyny do płukania jamy 
ustnej, środki do mycia zębów, preparaty do czyszczenia zę-
bów, odświeżacze oddechu, preparaty do pielęgnacji zę-
bów, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, dezodo-
ranty i antyperspiranty, produkty perfumeryjne, środki perfu-
meryjne i zapachowe, preparaty przeciwpotne, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, maseczki do twarzy i ciała, mleczko 
kosmetyczne, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry 
[peelingi], pianki oczyszczające, płyny do oczu, płyny do go-
lenia, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], preparaty do kura-
cji paznokci, odżywki do paznokci, emulsje do wzmacniania 
paznokci, kosmetyczne żele pod oczy, kompresy na oczy 
do celów kosmetycznych, środki do mikrodermabrazji, talk 
do ciała, pudry dla niemowląt, nielecznicze preparaty do pie-
lęgnacji stóp, pudry do stóp [nielecznicze], nielecznicze pre-
paraty do pielęgnacji ust, odżywki do ust, wazelina kosme-
tyczna, preparaty do golenia, zestawy do golenia, składające 
się z kremu do golenia i wody po goleniu, preparaty do wło-
sów, kosmetyki do włosów, nielecznicze kuracje do skóry 
głowy, balsamy do włosów, maseczki do włosów, odżywki 
do włosów, olejki do włosów, płyny do włosów, płyny do ku-
racji wzmacniających włosy, preparaty do mycia włosów, 
szampony, serum do włosów, ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne wspomagające od-
chudzanie, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
zestawy kosmetyków, farmaceutyki i naturalne środki leczni-
cze, lekarstwa, antybiotyki, ibuprofen do stosowania jako do-
ustny środek przeciwbólowy, krople do uszu, krople do nosa 
do celów medycznych, paracetamol, pastylki do ssania 
do celów farmaceutycznych, szczepionki, aspiryna, czopki, 
elektrolity do celów medycznych, preparaty antybiotykowe, 
preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty farmaceu-
tyczne zapobiegające puchnięciu nóg, preparaty sercowo-
-naczyniowe, preparaty farmaceutyczne regulujące układ 
odpornościowy, preparaty przeciwwirusowe, preparaty 
przeciwpasożytnicze, preparaty z aloesem do celów tera-
peutycznych, preparaty żołądkowo-jelitowe, preparaty far-
maceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego, 
preparaty do irygacji do celów medycznych, farmaceutycz-
ne preparaty i substancje antyalergiczne, maści lecznicze, 
maści przeciwzapalne, żele do stosowania miejscowego 
do użytku medycznego i terapeutycznego, olejki lecznicze, 
środki antykoncepcyjne, hormony do celów medycznych, 
środki nasenne, środki farmaceutyczne działające na meta-
bolizm, środki oczyszczające, środki przeciwbólowe, środki 
przeciwgorączkowe, środki przeciwzapalne, środki ułatwiają-
ce trawienie, syrop na kaszel, węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, kapsułki na alergie, kapsułki na kaszel, kapsułki 
z żeń-szeniem do celów medycznych, preparaty medyczne, 
preparaty zawierające witaminę d, preparaty zawierające wi-
taminę b, preparaty zawierające witaminę c, preparaty za-
wierające witaminę a, mieszane preparaty witaminowe, mul-
tiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, kora do celów 
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farmaceutycznych, korzenie lecznicze, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, artykuły spożywcze dla diabetyków [spe-
cjalnie wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błon-
nik pokarmowy, cukier leczniczy, dietetyczna żywność 
do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne na-
poje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, dodatki witamino-
we i mineralne, herbata lecznicza, herbata odchudzająca 
do celów medycznych, koktajle białkowe, krople witamino-
we, dodatki odżywcze, mielone siemię lniane do użytku jako 
suplement diety, pokarmy dietetyczne używane w żywieniu 
klinicznym, preparaty pobudzające apetyt, probiotyki (suple-
menty), pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, 
mleczko pszczele do celów medycznych, tran, koper włoski 
do celów medycznych, siemię lniane do celów farmaceu-
tycznych, zioła lecznicze, produkty żywnościowe dla nie-
mowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczna żyw-
ność przystosowana dla niemowląt, preparaty dla niemowląt 
nie zawierające laktozy, napoje witaminizowane, żelki wita-
minowe, farmaceutyczne słodycze, preparaty i artykuły hi-
gieniczne, antybakteryjne środki do mycia, higieniczne środ-
ki nawilżające, intymne preparaty nawilżające, substancje 
chłonne do higieny osobistej, lecznicze suche szampony, 
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, płyny do przemy-
wania oczu, preparaty higieniczne do celów medycznych, 
żele nawilżające do użytku osobistego, produkty higieniczne 
dla kobiet, detergenty do celów medycznych, mydła leczni-
cze, preparat do mycia rąk z antybiotykiem, preparaty prze-
ciwgrzybicze, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze oliw-
ki dla niemowląt, preparaty do kąpieli do celów medycznych, 
woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, wody 
mineralne do celów medycznych, szampony lecznicze, pre-
paraty lecznicze na porost włosów, farmaceutyczne płyny 
do skóry, żele antybakteryjne, aerozole chłodzące do celów 
medycznych, alkohol do stosowania miejscowego, alkohol 
leczniczy, alkohol do nacierania, preparaty i artykuły denty-
styczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, leczni-
cze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, lecznicze żele do higieny jamy ustnej apliko-
wane za pomocą szczoteczki, paski do przyklejania protez 
dentystycznych, płyny do płukania ust, preparaty ułatwiają-
ce ząbkowanie, wosk dentystyczny, środki do czyszczenia 
jamy ustnej, środki dezodoryzujące i oczyszczające powie-
trze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty anty-
bakteryjne, środki odkażające, chusteczki odkażające, maści 
antyseptyczne, środki sanitarne do celów medycznych, pły-
ny dezynfekujące [inne niż mydło], środki dezynfekujące 
do użytku domowego, roztwory do płukania soczewek kon-
taktowych, waciki nasączone alkoholem do celów medycz-
nych, krople do oczu, opatrunki medyczne, materiały opa-
trunkowe i aplikatory, apteczki pierwszej pomocy, wyposa-
żone, woda utleniona do celów medycznych, środki na odci-
ski, kompresy lecznicze, krem chłodzący [cold cream] 
do użytku medycznego, bandaże chirurgiczne, gaza, anty-
septyczne opatrunki w płynie, bandaże opatrunkowe, ban-
daże przylepne, chusteczki do celów medycznych, kompre-
sy, opatrunki do ran, bandaże higieniczne, pieluchy dla nie-
mowląt i dorosłych, nasączone chusteczki lecznicze, nasą-
czone płatki lecznicze, nasączone waciki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, plastry, środki do leczenia oparzeń, tampony 
do celów medycznych, wata do celów medycznych, wyste-
rylizowane opatrunki, preparaty dermatologiczne, farmaceu-
tyczne produkty dermatologiczne, balsamy do użytku me-
dycznego, farmaceutyczne balsamy do ust, kremy lecznicze, 
kremy do użytku dermatologicznego, kremy lecznicze 
do pielęgnacji stóp, kremy z antybiotykami, kremy uśmierza-

jące ból, kremy z hydrokortyzonem, lecznicze balsamy, kola-
gen do celów medycznych, wazelina do celów medycznych, 
strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi 
do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych 
i do zastrzyków.
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Kiełczów
(540) ZIELONA ŚCIEŻKA
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, 41 trening rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe, 
organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów, konferen-
cji i szkoleń, edukacja, wydawanie biuletynów, czasopism, 
książek, audiobooków, organizowanie konkursów.
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organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów, konferen-
cji i szkoleń, edukacja, wydawanie biuletynów, czasopism, 
książek, audiobooków, organizowanie konkursów.
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lem, 41 trening rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe, 
organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów, konferen-
cji i szkoleń, edukacja, wydawanie biuletynów, czasopism, 
książek, audiobooków, organizowanie konkursów.

(210) 494558 (220) 2019 01 08
(731) TYCZYŃSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) Level Up Business English

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kursy językowe.
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(210) 494563 (220) 2019 01 08
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piaseczno

(540) PLANT & LAB
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje 
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy 
i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skó-
ry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, 
balsamy do włosów, odżywki do włosów, kremy do wło-
sów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, 
pianki do włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody to-
aletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste 
i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu: fluidy, 
środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji 
i malowania paznokci, środki do higieny intymnej zawarte 
w tej klasie, środki do opalania i chroniące przed promienio-
waniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty 
do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry hi-
gieniczne zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki 
do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty 
i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i bal-
samy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, sole do kąpie-
li do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, 
preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, 
płynów, żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wraż-
liwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami 
naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z prze-
barwieniami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry 
napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łusz-
czycowymi, skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecz-
nicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produk-
ty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, 
preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suple-
menty diety wspomagające odchudzanie do celów leczni-
czych, suplementy diety przeznaczone do polepszania sta-
nu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów 
leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 494564 (220) 2019 01 08
(731) ARENTOWSKI ŁUKASZ, Poznań
(540) ALfa APARTAMENTY HOTEL HOSTEL

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem hoteli i wy-
najmem apartamentów.

(210) 494569 (220) 2019 01 08
(731) KORTA KINGA BOSKIESTUDIO, Bochnia
(540) TWOJE boskiestudio

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci jako kosmetyki, 
emalia do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, kremy 
do paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, 
lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery na-
wierzchniowe do paznokci, odżywki do paznokci, odżywki 
do skórek wokół paznokci, odżywki utwardzające do pa-
znokci jako kosmetyki, podkłady do lakierów do paznokci, 
podkłady do paznokci jako kosmetyki, preparaty do kuracji 
paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji paznokci, rozjaśniacze do paznok-
ci, rozpuszczalniki do usuwania lakierów, środki do usuwania 
paznokci żelowych, środki do usuwania skórek wokół pa-
znokci, środki zmiękczające skórki przy paznokciach, utwar-
dzacze do paznokci, żel do paznokci, zmywacze do pa-
znokci, zmywacze do paznokci jako kosmetyki, zmywacze 
do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci jako 
kosmetyki, 8 bloki do paznokci, cążki do obcinania paznokci, 
dziurkacze do paznokci, nożyczki, gilotynki do paznokci, lam-
py UV, obcinacze do paznokci elektryczne lub nieelektrycz-
ne, pilniki do paznokci, pilniki ścierające do paznokci, pilniki 
do paznokci elektryczne, pilniki matujące do paznokci, pilniki 
szklane do paznokci, polerki do paznokci elektryczne lub 
nieelektryczne, pęsety, pęsety do ozdób, szczypce do wy-
cinania skórek, zestawy do manicure, zestawy do manicure 
elektryczne, zestawy do pedicure, 44 doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, 
manicure, manicure (usługi -), masaże, pielęgnacja stóp, pie-
lęgnacja urody, salony piękności, świadczenie usług przez sa-
lony piękności, udzielanie informacji o urodzie, usługi dorad-
cze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące 
urody, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi 
doradztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne, usłu-
gi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji 
urody, usługi przedłużania rzęs, usługi saun, usługi solariów 
i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi spa, usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody.

(210) 494570 (220) 2019 01 08
(731) KORTA KINGA BOSKIESTUDIO, Bochnia
(540) boskiepaznokcie NAILS ART

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci jako kosme-
tyki, emalia do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, 
kremy do paznokci, lakier do paznokci do celów kosme-
tycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, 
lakiery nawierzchniowe do paznokci, odżywki do paznokci, 
odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki utwardzające 
do paznokci jako kosmetyki, podkłady do lakierów do pa-
znokci, podkłady do paznokci jako kosmetyki, preparaty 
do kuracji paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, rozjaśnia-
cze do paznokci, rozpuszczalniki do usuwania lakierów, 
środki do usuwania paznokci żelowych, środki do usuwa-
nia skórek wokół paznokci, środki zmiękczające skórki przy 
paznokciach, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, 
zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci jako ko-
smetyki, zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze la-
kieru do paznokci jako kosmetyki, 8 bloki do paznokci, cążki 
do obcinania paznokci, dziurkacze do paznokci, nożyczki, 
gilotynki do paznokci, lampy UV, obcinacze do paznokci 
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elektryczne lub nieelektryczne, pilniki do paznokci, pilni-
ki ścierające do paznokci, pilniki do paznokci elektryczne, 
pilniki matujące do paznokci, pilniki szklane do paznokci, 
polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, pęsety, 
pęsety do ozdób, szczypce do wycinania skórek, zestawy 
do manicure, zestawy do manicure elektryczne, zestawy 
do pedicure, 44 doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, doradztwo w zakresie urody, manicure, manicure 
(usługi -), masaże, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, sa-
lony piękności, świadczenie usług przez salony piękności, 
udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące 
pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi 
doradztwa on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa 
w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne, usługi pedicure, 
usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji urody, usłu-
gi przedłużania rzęs, usługi saun, usługi solariów i salonów 
oferujących zabiegi brązujące, usługi spa, usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody.

(210) 494586 (220) 2019 01 09
(731) FAŁTYN MONIKA, ŁAZUK ŁUKASZ PHU THOR 

SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) FORSETI
(510), (511) 25 odzież: płaszcze, sukienki, spodnie, swetry, 
kurtki, bluzki, koszule, marynarki, żakiety, spodenki, spódnice, 
spódniczki, bluzy.

(210) 494588 (220) 2019 01 09
(731) FREAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) Freakers
(510), (511) 3 pasty do butów, krem do butów, wosk do bu-
tów, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, 
spraye do obuwia, 25 bielizna, bielizna wchłaniająca pot, 
odzież, odzież sportowa, odzież wodoodporna, odzież nie-
przemakalna, odzież ze skóry, rękawiczki, nakrycia głowy, 
czapki jako nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy inne niż 
kaski, daszki przeciwsłoneczne jako nakrycia głowy, skarpety, 
obuwie, obuwie sportowe, wkładki do obuwia, nie do celów 
ortopedycznych, 26 metalowe zapięcia do obuwia, napy 
jako zapięcia do butów, rzepy w postaci taśm, sznurówki, 
zapięcia do obuwia, sprzączki do obuwia, 35 usługi handlu 
detalicznego, hurtowego i wysyłkowego, oraz za pośrednic-
twem Internetu (sprzedaż on-line) następujących towarów: 
pasty do butów, krem do butów, wosk do butów, preparaty 
do czyszczenia i polerowania skóry i butów, spraye do obu-
wia, bielizna, bielizna wchłaniająca pot, odzież, odzież spor-
towa, odzież wodoodporna, odzież nieprzemakalna, odzież 
ze skóry, rękawiczki, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia 
głowy, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, daszki prze-
ciwsłoneczne jako nakrycia głowy, skarpety, obuwie, obuwie 
sportowe, wkładki do obuwia nie do celów ortopedycznych, 
metalowe zapięcia do obuwia, napy jako zapięcia do bu-
tów, rzepy w postaci taśm, sznurówki, zapięcia do obuwia, 
sprzączki do obuwia, doradztwo w zakresie promocji sprze-
daży, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych marketingowych i promocyjnych: ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek, prezentowanie produk-
tów w mediach w celu ich sprzedaży, organizowanie imprez 
dla celów marketingowych i promocyjnych, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, rekla-
ma, usługi importowo-eksportowe.

(210) 494609 (220) 2019 01 09
(731) GUNS&TUXEDOS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) GT

(531) 09.05.01, 23.01.01, 23.01.25, 27.05.01
(510), (511) 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyro-
bów tekstylnych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 494675 (220) 2019 01 11
(731) AGD HOME CIURA, WYSOKIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Macierzysz
(540) AGDHOME

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 07.01.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej pro-
wadzonej przez Internet oraz w punktach sprzedaży związane 
z następującymi produktami: sprzęt AGD, usługi sprzedaży 
detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez Internet oraz 
w punktach sprzedaży związane z następującymi produktami: 
sprzęt RTV, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej prowa-
dzonej przez Internet oraz w punktach sprzedaży związane 
z następującymi produktami: wyposażenie domu i ogrodu, 
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez 
Internet oraz w punktach sprzedaży związane z następujący-
mi produktami: narzędzia i elektronarzędzia, usługi sprzeda-
ży detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez Internet oraz 
w puntach sprzedaży związane z następującymi produktami: 
oświetlenie, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej pro-
wadzonej przez Internet oraz w punktach sprzedaży zwią-
zane z następującymi produktami: meble, usługi sprzedaży 
detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez Internet oraz 
w punktach sprzedaży związane z następującymi produktami: 
wyposażenie warsztatu oraz biura, usługi sprzedaży detalicz-
nej lub hurtowej prowadzonej przez Internet oraz w punktach 
sprzedaży związane z następującymi produktami: wyposaże-
nie kuchni i łazienek, usługi sprzedaży detalicznej lub hurto-
wej prowadzonej przez Internet oraz w punktach sprzedaży 
związane z następującymi produktami: filtry powietrza, usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez Inter-
net oraz w punktach sprzedaży związane z następującymi 
produktami: tekstylia, usługi sprzedaży detalicznej lub hurto-
wej prowadzonej przez Internet oraz w punktach sprzedaży 
związane z następującymi produktami: komputery i akcesoria 
do komputerów, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
prowadzonej przez Internet oraz w punktach sprzedaży zwią-
zane z następującymi produktami: oprogramowanie, usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez Inter-
net oraz w punktach sprzedaży związane z następującymi 
produktami: telefony i inny sprzęt telekomunikacyjny, usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez Inter-
net oraz w punktach sprzedaży związane z następującymi 
produktami: sprzęt audio i wideo, usługi sprzedaży detalicznej 
lub hurtowej prowadzonej przez Internet oraz w punktach 
sprzedaży związane z następującymi produktami: urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez 
Internet oraz w punktach sprzedaży związane z następujący-
mi produktami: sprzęt AGD do zabudowy.
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(210) 494676 (220) 2019 01 11
(731) AGD HOME CIURA, WYSOKIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Macierzysz
(540) AGD HOME

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 07.01.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
prowadzonej przez Internet oraz w punktach sprzedaży 
związane z następującymi produktami: sprzęt AGD, usłu-
gi sprzedaży detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez 
Internet oraz w punktach sprzedaży związane z następują-
cymi produktami: sprzęt RTV, usługi sprzedaży detalicznej 
lub hurtowej prowadzonej przez Internet oraz w punktach 
sprzedaży związane z następującymi produktami: wyposa-
żenie domu i ogrodu, usługi sprzedaży detalicznej lub hur-
towej prowadzonej przez Internet oraz w punktach sprze-
daży związane z następującymi produktami: narzędzia 
i elektronarzędzia, usługi sprzedaży detalicznej lub hurto-
wej prowadzonej przez Internet oraz w puntach sprzedaży 
związane z następującymi produktami: oświetlenie, usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez 
Internet oraz w punktach sprzedaży związane z następu-
jącymi produktami: meble, usługi sprzedaży detalicznej 
lub hurtowej prowadzonej przez Internet oraz w punktach 
sprzedaży związane z następującymi produktami: wypo-
sażenie warsztatu oraz biura, usługi sprzedaży detalicznej 
lub hurtowej prowadzonej przez Internet oraz w punktach 
sprzedaży związane z następującymi produktami: wypo-
sażenie kuchni i łazienek, usługi sprzedaży detalicznej lub 
hurtowej prowadzonej przez Internet oraz w punktach 
sprzedaży związane z następującymi produktami: filtry po-
wietrza, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej prowa-
dzonej przez Internet oraz w punktach sprzedaży związane 
z następującymi produktami: tekstylia, usługi sprzedaży 
detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez Internet oraz 
w punktach sprzedaży związane z następującymi produk-
tami: komputery i akcesoria do komputerów, usługi sprze-
daży detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez Internet 
oraz w punktach sprzedaży związane z następującymi 
produktami: oprogramowanie, usługi sprzedaży detalicz-
nej lub hurtowej prowadzonej przez Internet oraz w punk-
tach sprzedaży związane z następującymi produktami: 
telefony i inny sprzęt telekomunikacyjny, usługi sprzedaży 
detalicznej lub hurtowej prowadzonej przez Internet oraz 
w punktach sprzedaży związane z następującymi produk-
tami: sprzęt audio i wideo, usługi sprzedaży detalicznej lub 
hurtowej prowadzonej przez Internet oraz w punktach 
sprzedaży związane z następującymi produktami: urządze-
nia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub 
obrazu, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej prowa-
dzonej przez Internet oraz w punktach sprzedaży związane 
z następującymi produktami: sprzęt AGD do zabudowy.

(210) 494678 (220) 2019 01 11
(731) TORIMPEX-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) TORIMPEX
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, 
dekorowanie wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych jako próbek druków prospektów broszur, 
marketing, organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów 

w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, przygotowywanie reklam prasowych, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, reklama billboardowa, reklama 
radiowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozlepianie plakatów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych jako broszur 
ulotek prospektów druków próbek, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic reklamo-
wych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stro-
nie internetowej dotyczącej sprzedaży: żywności, artyku-
łów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, 
płodów rolnych, ogrodniczych i leśnych, wyrobów cukier-
niczych i słodyczy, lodów, napojów alkoholowych, piwa, 
wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bez-
alkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, 
tytoniu, karmy dla zwierząt, środków do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania oraz stosowanych w praniu, 
mydeł, środków perfumeryjnych, kosmetycznych i toale-
towych w tym środków sanitarnych, kosmetyków, małych 
ręcznych przyborów i narzędzi stosowanych w gospodar-
stwie domowym, wyrobów szklanych, porcelanowych i ce-
ramicznych, nakryć tekstylnych i papierowych stosowanych 
w gospodarstwie domowym, drobnej odzieży, zabawek 
dla dzieci i niemowląt, wyrobów papierniczych, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w skle-
pie lub hurtowni z: żywnością, artykułami spożywczymi 
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, płodami rolnymi 
ogrodniczymi i leśnymi, wyrobami cukierniczymi i słody-
czami, lodami, napojami alkoholowymi, piwem, wodami 
mineralnymi i gazowanymi oraz innymi napojami bezalko-
holowymi, napojami owocowymi i sokami owocowymi, ty-
toniem, karmą dla zwierząt, środkami do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania oraz stosowanych w praniu, 
mydeł, środkami perfumeryjnymi, kosmetycznymi i toale-
towymi w tym środkami sanitarnymi, kosmetykami, małymi 
ręcznymi przyborami i narzędziami stosowanymi w gospo-
darstwie domowym, wyrobami szklanymi, porcelanowymi 
i ceramicznymi, nakryciami tekstylnymi i papierowymi sto-
sowanymi w gospodarstwie domowym, drobną odzieżą, 
zabawkami dla dzieci i niemowląt, wyrobami papierniczy-
mi, 36 analizy finansowe, doradztwo finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, informacje finansowe, operacje 
finansowe, transakcje finansowe, usługi finansowe.

(210) 494713 (220) 2019 01 14
(731) EDUKACJA FINANSOWA CROWN, Warszawa
(540) KOMPAS KARIERY CROWN

(531) 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 przeprowadzanie testów psychologicz-
nych w celu selekcji personelu, 41 edukacja, doradztwo 
zawodowe.
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(210) 494722 (220) 2019 01 14
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,  

Wysokie Mazowieckie
(540) m MLEKOVITA CHEDDAR Cheese Food Slices 

BURGER menu

(531) 08.01.25, 26.11.08, 26.01.18, 27.05.01, 08.03.12, 29.01.15
(510), (511) 29 sery.

(210) 494723 (220) 2019 01 14
(731) EDUKACJA FINANSOWA CROWN, Warszawa
(540) KOMPAS KARIERY

(531) 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 przeprowadzanie testów psychologicz-
nych w celu selekcji personelu, 41 edukacja, doradztwo 
zawodowe.

(210) 494724 (220) 2019 01 14
(731) LANUA INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) lanua

(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje zatrudnienia, dobór personelu dla 
osób trzecich, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji per-
sonelu, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje 
dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządza-
nia personelem, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradz-
two w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdo-
wania zatrudnienia dla personelu, dostarczanie informacji 
dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informa-
cji o zatrudnieniu, dostarczanie informacji w zakresie rekru-
tacji pracowników, pomoc w zakresie rekrutacji personelu 
i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu personelem, 
rekrutacja personelu w zakresie przesłuchania wykonawców, 
przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, 
przydzielanie stanowisk pracy, rekrutacja personelu, rekru-
tacja personelu na czas nieokreślony, rekrutacja persone-

lu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego, 
rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe, 
tymczasowy przydział personelu, usługi agencji pośrednic-
twa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, 
usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednic-
twa pracy i rekrutacji pracowników, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, 
usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi doradcze w za-
kresie zarządzania personelem, usługi doradcze w zakresie 
zatrudnienia, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi 
w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie 
rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie 
rekrutacji personelu, usługi w zakresie relokacji pracowników, 
usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, 
usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, 
usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji 
personelu, usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas 
określony, usługi związane z personelem, zapewnienie per-
sonelu sprzedającego, zarządzanie personelem, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, znajdowanie zatrudnienia dla persone-
lu, znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, 
36 administrowanie finansami, usługi finansowe, pieniężne 
i bankowe, usługi w zakresie finansowania i pożyczek, usłu-
gi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami, wynajem pomieszczeń biu-
rowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie 
nieruchomości w tym pomieszczeń biurowych, zarządzanie 
finansami, 37 czyszczenie budynków, czyszczenie budyn-
ków od wewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz 
i zewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie 
powierzchni zewnętrznych w tym budynków, czyszczenie 
wnętrz w tym budynków, czyszczenie budynków zabru-
dzonych przez ptaki, czyszczenie kominów, czyszczenie 
kotłów, czyszczenie okien, czyszczenie mebli, czyszczenie 
powierzchni handlowych, czyszczenie powierzchni podłóg, 
czyszczenie powierzchni sufitów, czyszczenie powierzch-
ni ścian, czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie 
zewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie ze-
wnętrznych powierzchni ścian, deratyzacja, dezynfekcja, 
dezynfekcja pomieszczeń, instalowanie sprzętu kompute-
rowego, naprawa i konserwacja pomp, naprawa lub kon-
serwacja pomp, czyszczenie okien, polerowanie podłóg, 
czyszczeniem polerowaniem, pranie dywanów, pranie 
na sucho, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie 
budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków 
użyteczności publicznej, sprzątanie centrów rekreacyjnych 
na podstawie umowy, sprzątanie dróg dojazdowych na bu-
dowy, sprzątanie fabryk, sprzątanie hoteli, sprzątanie klubów 
na podstawie umowy, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie 
obiektów przed imprezami i po imprezach, sprzątanie skle-
pów, sprzątanie szkół, sprzątanie szpitali, sprzątanie terenów 
publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie zakła-
dów przemysłowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, 
sprzątanie placów budowy, usługi czyszczenia biur, usługi 
czyszczenia kotłów, usługi czyszczenia strumieniem wody 
pod ciśnieniem, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania 
biur, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysło-
wym, usługi mycia ciśnieniowego, usługi oczyszczania ulic, 
usługi sprzątania, usługi w zakresie mycia budynków, usługi 
zamiatania ulic, usuwanie plam z dywanów, wynajem sprzę-
tu do oczyszczania dróg, wynajem sprzętu do czyszczenia, 
zwalczanie szkodników i dezynfekcja, zwalczanie szkodni-
ków w budynkach, 40 polerowanie powierzchni, polero-
wanie powierzchni, polimeryzacja, 44 niszczenie chwastów, 
ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, ogrodnictwo kra-
jobrazowe, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie 
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i leśnictwie, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, 45 monitoring alarmów bezpie-
czeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bez-
pieczeństwa, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, 
ochrona obiektów i sprzętu, ochrona osobista, usługi moni-
toringu, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi ochronia-
rzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi ochrony w celu 
zabezpieczenia mienia, usługi strażników ochrony, usługi 
stróżów nocnych, usługi stróży nocnych, usługi w zakresie 
ochrony fizycznej, usługi w zakresie ochrony osobistej.

(210) 494726 (220) 2019 01 14
(731) SADOWSKI MACIEJ MS, Warszawa
(540) JURATA RESIDENCE

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.07, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, 
wody źródlane, wody niegazowane i gazowane, 41 usługi 
w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w za-
kresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów, 
zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wy-
staw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie or-
ganizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez ar-
tystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, 
festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu 
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, 
imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, pro-
wadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klu-
bowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego 
zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, mo-
teli, pensjonatów, obiektów typu resort, condo hoteli, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowa-
dzenia restauracji, barów, kawiarni, pubów i innych placówek 
gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i na-
poje) na zamówienie oraz ich dostawa, 44 usługi w zakresie 
troski o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich, usługi 
świadczone w basenach, saunach, salonach SPA oraz salo-
nach odnowy biologicznej.

(210) 494732 (220) 2019 01 14
(731) GÓRALCZYK PAWEŁ P.H.U. OFENSYWA, Warszawa
(540) pretorian death before dishonour

(531) 26.11.03, 26.11.09, 24.07.23, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, maski 
ochronne, ochraniacze zębów, ochronne okulary do upra-
wiania sportów, okulary przeciwsłoneczne, etui do okularów, 
podkładki pod mysz, 25 odzież, bielizna, ubrania, odzież ro-

bocza, odzież sportowa, odzież przeciwdeszczowa, obuwie, 
nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna kąpielowa, bielizna 
sportowa.

(210) 494735 (220) 2019 01 14
(731) ĆWIKŁA DANIEL RODZINNA PALARNIA COFFEE  

AND SONS, Lublin
(540) COFFEE & SONS

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą.

(210) 494740 (220) 2019 01 14
(731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) HOW TO DO IT

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.04, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydak-
tycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwa-
rzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, 
nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kom-
paktowe (CD - ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły 
ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem oprogra-
mowania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowy-
wania dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych 
dawek napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji 
dawek gazów lub promieniowania wdychanych lub po-
chłoniętych przez osobę, 16 albumy, atlasy, afisze, broszury, 
czasopisma (periodyki), formularze (blankiety, druki), książki, 
materiały do nauczania, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe, podręczniki, poradniki, plakaty, plansze, publikacje, 
wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe, 
wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane 
prezentujące w dowolnym układzie informacje wybrane we-
dług dowolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształce-
nie, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub 
kształcenia), nauczanie, instruktaże, komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie 
i obsługa), organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania- 
także drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektro-
niczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), teksty (pisanie), inne niż rekla-
mowe teksty (publikowanie, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputero-
wych), zawodowe (poradnictwo), porady w zakresie edukacji 
lub kształcenia, zjazdy (organizowanie i obsługa), wszystkie 
wyżej wymienione usługi świadczone w związku z organizo-
waniem szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
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(210) 494754 (220) 2019 01 14
(731) NOWACZYK HANNA MARIA FIRMA PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWA HNI, Borzechowo
(540) HNI

(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 podłogi drewniane, deski podłogowe, drew-
niane podłogi parkietowe, drewniane pokrycia podłogowe, 
niemetalowe listwy podłogowe, fornir do podłóg, nieme-
talowe panele podłogowe, podłogi z twardego drewna, 
drewno fornirowane, drewno wielowarstwowe, panele 
drewniane, deski drewniane, drewno, drewno laminowane, 
drewno ogniotrwałe, laminaty drewniane, drewniane forniry, 
płyty drewniane, płytki drewniane, profile drewniane, obra-
mowania drewniane, boazerie z drewna, drewniane parkiety 
fornirowane, drewniane płytki podłogowe, drewniane listwy 
profilowe, drewno do użytku w budownictwie, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z drewniany-
mi pokryciami podłogowymi, podłogami drewnianymi, 
panelami, drewnem, 40 obróbka drewna, barwienie drew-
na, laminowanie drewna, chemiczna modyfikacja drewna, 
udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, konser-
wowanie drewna, ścinanie i obróbka drewna.

(210) 494770 (220) 2019 01 14
(731) GENERAL ELECTRIC COMPANY POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EDC Engineering Design Center

(531) 15.01.11, 15.01.17, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 usługi doradztwa i konsultacji biznesowych, 
usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, 
organizowanie pokazów, targów i wystaw w celach han-
dlowych i marketingowych dotyczących zagadnień nauko-
wo-technicznych, zarządzanie targami i wystawami o cha-
rakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych 
do baz danych, systematyzowanie danych do baz danych 
i zarządzanie danymi do baz danych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, usługi reklamowe, organizowanie i pro-
wadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych oraz promocyjnych, dostarcza-
nie informacji biznesowych, 37 montaż, instalacja, naprawa 
i serwis: urządzeń przemysłowych, urządzeń dla przemysłu 
lotniczego, energetycznego oraz naftowego, naprawa i ser-
wis samolotów i części samolotów, naprawa i serwis części 
zespołów silników lotniczych, silników odrzutowych, ele-
mentów silników odrzutowych, turbinowych napędów stat-
ków, turbin do zastosowań lądowych, turbin gazowych du-
żej mocy, turbin parowych, kotłów energetycznych, filtrów, 
elektrofiltrów, kompresorów, turbo ekspanderów, turbin 
gazowych, obudów kompozytowych silników odrzutowych, 
struktur skrzydeł do samolotów pasażerskich, naprawa i ser-
wis urządzeń do wydobycia ropy naftowej, 42 badania na-

ukowe i techniczne, usługi naukowo-technologiczne, usługi 
projektowe związane z usługami naukowo-technologiczny-
mi, usługi konsultacyjne w zakresie technologii, doradztwo 
technologiczne, badania technologiczne, technologiczne 
badania projektowe, usługi inżynieryjne, usługi zarządza-
nia projektami inżynieryjnymi, projektowanie konstrukcji, 
analizy przemysłowe, projektowanie i ulepszanie sprzętu 
oraz oprogramowania komputerowego, badania w dzie-
dzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, poszukiwania ropy naftowej, usługi doradcze 
w zakresie technologii informacyjnej [IT], analizy systemów 
komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
woju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie pro-
jektowania stron internetowych, hosting serwerów, projek-
towanie baz danych, projektowanie technicznych systemów 
automatyki przemysłowej, projektowanie sterujących syste-
mów komputerowych, doradztwo informatyczne w spra-
wach sprzętu komputerowego i sterowników swobodnie 
programowalnych, projektowanie systemów ze sterownika-
mi swobodnie programowalnymi, administrowanie stronami 
internetowymi, tworzenie, utrzymywanie i aktualizacja stron 
internetowych, projektowanie stron internetowych, projek-
towanie oprogramowania komputerowego, utrzymywanie 
stron internetowych na serwerze, umożliwianie wielu użyt-
kownikom dostępu do niepobieralnych zbiorów informacji 
za pośrednictwem Internetu, analizy systemów komputero-
wych, instalacje oprogramowania komputerowego, progra-
mowanie komputerowe, kontrola jakości, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, testy inżynieryjne, 
testowanie przemysłowe, testowanie materiałów, testowanie 
urządzeń, testowanie pojazdów, opracowywanie projektów 
technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, usługi projektowe i inżynieryjne, ekspertyzy inżynierskie, 
usługi oprogramowania komputerowego, badania wytrzy-
małości materiałów i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, 
dynamiki, drgań i hałasu maszyn i urządzeń, silników spalino-
wych odrzutowych i tłokowych, projektowanie techniczne 
dla przemysłu lotniczego, energetycznego oraz naftowego, 
projektowanie samolotów i części samolotów, części zespo-
łów silników lotniczych, silników odrzutowych, elementów 
silników odrzutowych, turbinowych napędów statków, tur-
bin do zastosowań lądowych, turbin gazowych dużej mocy, 
turbin parowych, kotłów energetycznych, filtrów, elektrofil-
trów, kompresorów, turbo ekspanderów, turbin gazowych, 
obudów kompozytowych silników odrzutowych, struktur 
skrzydeł do samolotów pasażerskich, projektowanie urzą-
dzeń do wydobycia ropy naftowej.

(210) 494789 (220) 2019 01 15
(731) KROK PAWEŁ, Opole
(540) MIM MLEKIEM I MIODEM EST.2013 PIZZA HOUSE
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(531) 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.24, 
05.07.02, 11.01.04, 19.01.08, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 
26.01.17, 26.01.18, 26.01.20, 26.02.07

(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 494806 (220) 2019 01 15
(731) FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, 

Opole
(540) PHM
(510), (511) 42 usługi w zakresie prowadzenia prac badaw-
czo-rozwojowych na zlecenie osób trzecich w zakresie me-
dycyny, farmacji i ekonomii, usługi w zakresie projektowania 
budynków i budowli na zlecenie osób trzecich, usługi wy-
konywania ekspertyz w zakresie budowy placówek medycz-
nych i farmaceutycznych, 44 usługi medyczne z zakresu: dia-
gnozowania, leczenia, rehabilitacji, opieki psychologicznej, 
usługi higieniczne i kosmetyczne, fizykoterapia, gabinety 
odnowy biologicznej, aromaterapia, prowadzenie przychod-
ni, szpitali, lecznic, klinik, gabinetów stomatologicznych, ho-
spicjów, sanatoriów, chirurgia plastyczna, usługi położnicze, 
pomoc weterynaryjna, usługi związane z ogrodnictwem 
i sadownictwem, prowadzenie szkółek roślinnych, projek-
towanie ogrodów, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego.

(210) 494807 (220) 2019 01 15
(731) FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, 

Opole
(540) RSV
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administracja działalności handlowej, prace biurowe.

(210) 494814 (220) 2019 01 15
(731) HARIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ROULETTE
(510), (511) 30 słodycze.

(210) 494818 (220) 2019 01 15
(731) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) PUDZIANATOR BY MARIUSZ PUDZIANOWSKI

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i ha-
zardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier kompute-
rowych, gry wideo w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry 
komputerowe w formie programów komputerowych zapisa-
nych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale 
do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazar-
dowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, gry au-
tomatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo 
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry 
hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym 
gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-
-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania 
i instalacji na komputerze, hazardowych gier on-line, gier kom-
puterowych dostępnych on-line, w tym gier hazardowych.

(210) 494835 (220) 2019 01 16
(731) SYRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bestwina
(540) GS GunnerS

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 24.01.15
(510), (511) 9 rękawice ochronne i robocze, rękawice 
do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, kaski zabezpieczające, fartuchy i rę-
kawy spawalnicze.

(210) 494842 (220) 2019 01 16
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) FERTISTIM
(510), (511) 5 preparaty dla ludzi wspomagające płodność, 
preparaty stymulujące pracę układu rozrodczego.

(210) 494843 (220) 2019 01 16
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) DIAROF
(510), (511) 5 preparaty o działaniu przeciwbiegunkowym.

(210) 494849 (220) 2019 01 17
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) ACOLKA
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki 
dla ludzi, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, od-
żywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodat-
ki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe, 
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, pre-
paraty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła 
lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów me-
dycznych, żelki witaminowe.

(210) 494867 (220) 2019 01 17
(731) GUSZCZYN MAREK MIODOWA MYDLARNIA, 

Białystok
(540) MIODOWA MYDLARNIA
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(531) 05.05.21, 03.13.04, 03.13.25, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.21, 
26.01.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 3 mydła, mydła perfumowane, mydła pielęgna-
cyjne, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, masła do twa-
rzy i ciała, masło kakaowe do celów kosmetycznych, balsamy 
odżywcze, balsamy nielecznicze, balsamy do ciała, balsa-
my do ust, balsamy do rąk, perełki zawierające kosmetyki 
do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami 
i barwnikami, maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, 
maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki nawilżają-
ce do skóry, maseczki do skóry, peeling do twarzy, peeling 
do stóp, peelingi złuszczające do twarzy, kosmetyczne pe-
elingi do ciała, sole do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, 
nielecznicze sole do kąpieli, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej następujących towarów: mydła, mydła perfumo-
wane, mydła pielęgnacyjne, mydła kosmetyczne, mydła to-
aletowe, masła do twarzy i ciała, masło kakaowe do celów 
kosmetycznych, balsamy odżywcze, balsamy nielecznicze, 
balsamy do ciała, balsamy do ust, balsamy do rąk, perełki 
zawierające kosmetyki do kąpieli, kule do kąpieli nasączo-
ne kosmetykami, olejkami i barwnikami, maseczki nawilża-
jące, maseczki oczyszczające, maseczki do ciała, maseczki 
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, maseczki do skóry, 
peeling do twarzy, peeling do stóp, peelingi złuszczające 
do twarzy, kosmetyczne peelingi do ciała, sole do kąpieli, 
sole zapachowe do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli.

(210) 494877 (220) 2019 01 17
(731) KRYM ZDZISŁAW MEGRAN, Granowo
(540) MEGRAN
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie pro-
duktów ogrodniczych.

(210) 494887 (220) 2019 01 17
(731) KUPIEC DARIUSZ SERVICES, Warszawa
(540) lante

(531) 26.03.07, 26.03.23, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 sterowniki elektroniczne, sterowniki progra-
mowalne, elektroniczne sterowniki do lamp i opraw oświetle-
niowych LED, automatyczne systemy sterowania dostępem, 
mechanizmy kontroli dostępu, serwery do automatyzacji 
domu, czujniki, detektory, urządzenia do monitorowania, 
elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów i przedmio-
tów, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, alarmy i urzą-
dzenia ostrzegawcze, urządzenia zabezpieczające, ochron-
ne i sygnalizacyjne, elektroniczne znaczniki, chipy [układy 
scalone], urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do zdalnego sterowania, urządzenia do zdalnego sterowa-
nia oświetleniem, dostępem, urządzenia do automatycznej 
regulacji, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektrycz-
ności, przełączniki czasowe automatyczne, instalacje elek-
tryczne do zdalnego sterowania, łączniki elektryczne, prze-
tworniki elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne, zamki 
elektryczne i elektroniczne, termostaty, wideofony, alarmy, 
terminale do wprowadzania i wyprowadzania danych, termi-
nale komunikacji bezprzewodowej, terminale multimedial-
ne, interfejsy komunikacyjne, oprogramowanie komputero-
we, programy do przetwarzania danych, oprogramowanie 
komputerowe do zdalnego sterowania, oprogramowanie 
komputerowe przeznaczone do zdalnego monitorowania 
i analizy, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie 
komputerowe do użytku jako interfejs programowania apli-

kacji (API), oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
bazami danych, oprogramowanie komputerowe do tworze-
nia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowa-
nie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie użyt-
kowe, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowa-
nie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogra-
mowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, 
aplikacje do użytku z telefonami komórkowymi, elektro-
niczne systemy kontrolne, obwody drukowane, przyrządy 
pomiarowe, urządzenia zdalnego sterowania do sterowania 
produktami elektronicznymi, komputery, części do kompu-
terów, podzespoły jako osprzęt komputerowy, urządzenia 
peryferyjne, programy komputerowe, magnetyczne i cyfro-
we nośniki danych, urządzenia i przyrządy do przewodze-
nia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania 
i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, 
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magne-
tyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, sprzęt telekomunikacyjny, automatyczne urządzenia 
kontroli dostępu, urządzenia do automatycznej dystrybu-
cji elektryczności, automatyczne tablice rozdzielcze, auto-
matyczne przełączniki czasowe, układy scalone, instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-
wymi, mikroprocesory, przekaźniki i przełączniki elektryczne, 
urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe, elektroniczne 
etykietki towarów, karty magnetyczne do identyfikacji osób 
umożliwiające kontrolę dostępu, aparatura do przetwarza-
nia informacji, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, inter-
fejsy, karty magnetyczne kodowane, czytniki kodów kresko-
wych, klawiatury komputerowe, komputerowe programy 
sterujące, komputerowe urządzenia peryferyjne, software, 
oprogramowanie stałe komputerów, komputery przenośne, 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, laptopy, monitory, 
urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej pracujące w systemie GPS i nowszym, 
obwody scalone, notesy elektroniczne, aparaty telewizyjne, 
adaptory elektryczne, detektory podczerwieni, elektronicz-
ne etykietki na towarach, elektroniczne systemy kontroli 
dostępu do drzwi ryglowanych, elektryczne instalacje prze-
ciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła, elektrycz-
ne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, gniazdka elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne 
kontakty [złącza elektryczne], inteligentne bransoletki (przy-
rządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne 
tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, karty 
inteligentne [karty z układem scalonym], kodowane identy-
fikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magne-
tyczne, kodowane karty-klucze, nadajniki sygnałów elektro-
nicznych, okulary inteligentne, urządzenia do przetwarzania 
danych, wideofony, wykrywacze dymu, zamki elektryczne, 
zegarki inteligentne, 42 usługi w zakresie montażu, instalo-
wania, konserwacji i napraw oprogramowania, usługi pro-
jektowe, szczególnie w zakresie urządzeń elektronicznych, 
inteligentnych instalacji, systemów bezpieczeństwa, syste-
mów dźwięku, usługi inżynierskie, doradztwo techniczne 
w zakresie kompletacji, instalowania oraz wdrażania syste-
mów komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz auto-
matyki budynku, opracowywanie programów komputero-
wych i baz danych, prace badawczo-rozwojowe dotyczące 
systemów elektronicznych, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych 
mikroprocesorowych dla potrzeb przemysłu oraz elektroniki 
użytkowej, aktualizacja oprogramowania komputerowego 
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w systemach elektroniki przemysłowej oraz użytkowej, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, wypożycza-
nie komputerów, analizy systemów komputerowych, bada-
nia dotyczące technologii telekomunikacyjnych, chmura 
obliczeniowa, instalacja oprogramowania komputerowego, 
medyczne badania naukowe, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], platforma jako usługa [PaaS], programowanie kom-
puterów, projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, projektowanie systemów komputerowych, testowanie 
materiałów, tworzenie platform komputerowych, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
szyfrowania danych, wzornictwo przemysłowe.

(210) 494893 (220) 2019 01 17
(731) BANASIAK MARCIN P.H.U. MARCOMP, Iwiny
(540) K KRAINA OBRUSÓW

(531) 07.03.20, 09.01.11, 09.01.20, 26.02.99, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 24 bielizna stołowa i pościelowa, artykuły tek-
stylne do użytku w gospodarstwie domowym, elementy 
wystroju wnętrz wykonane z tkanin.

(210) 494903 (220) 2019 01 17
(731) BANASIAK MARCIN P.H.U. MARCOMP, Iwiny
(540) K

(531) 07.03.20, 09.01.11, 09.01.20, 26.02.99, 29.01.04, 27.05.01, 
27.05.21

(510), (511) 24 bielizna stołowa i pościelowa, artykuły tek-
stylne do użytku w gospodarstwie domowym, elementy 
wystroju wnętrz wykonane z tkanin.

(210) 494905 (220) 2019 01 17
(731) WESOŁEK DOMINIK ALPHA MEDIA, Żukowo
(540) up4subs
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne, usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie].

(210) 494907 (220) 2019 01 17
(731) LIPOWICZ JUSTYNA AMBIENT AGENCJA 

MARKETINGOWA, Żnin
(540) PRO1

(531) 03.07.01, 03.07.16, 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 34 aromaty chemiczne w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy z metalu szlachet-
nego, artykuły dla palaczy nie z metalu szlachetnego, arty-
kuły do użytku z tytoniem, atomizery do papierosów elek-
tronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, 
ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, 
cygara elektroniczne, elektroniczne fajki do tytoniu, elek-
troniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, 
inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów 
tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych, 
kartridże do papierosów elektronicznych, naboje do kartri-
dżów do papierosów elektronicznych, papierosy beztyto-
niowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, 
papierosy (ustniki -), płyn do papierosów elektronicznych 
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyn do papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propyleno-
wy, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawiera-
jące aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, przybory dla palaczy, pu-
dełka na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olej-
ki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki 
eteryczne, środki aromatyzujące inne niż olejki eteryczne, 
do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące 
do papierosów elektronicznych, tytoń i produkty tytonio-
we (w tym substytuty tytoniu), uchwyty do papierosów 
elektronicznych, urządzenia do podgrzewania substytu-
tów tytoniu w celu wdychania, urządzenia elektroniczne 
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, urządzenia 
elektroniczne do inhalacji nikotynowej, waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bez-
dymnych papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy 
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, wkłady zawie-
rające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do pa-
pierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów 
elektronicznych, 35 badania opinii publicznej, badania ryn-
ku i badania marketingowe, badania rynku dotyczące pa-
pierosów elektronicznych i pojemników uzupełniających 
(liquidy), dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowi-
cie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w za-
kresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarów-
no poza granice jak i w kraju], usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, 
prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzeda-
ży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i rekla-
mowych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, rynkowe badania opinii publicznej, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych dotyczących pojemników uzupełniających 
(liquidy) oraz papierosów elektronicznych, projektowanie 
materiałów reklamowych, projektowanie materiałów re-
klamowych dotyczących pojemników uzupełniających (li-
quidy) oraz papierosów elektronicznych, usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, 
usługi w zakresie organizowania pokazów towarów han-
dlowych, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi sprze-
daży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia 
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w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem te-
lekomunikacji następujących towarów: aromaty chemiczne 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, aromaty do tytoniu, artykuły dla pa-
laczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy nie z me-
talu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery 
do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania 
w e-papierosach, cygara elektroniczne, elektroniczne fajki 
do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów 
elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa 
dla papierosów tytoniowych, kartomizery do papierosów 
elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, 
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, pa-
pierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papiero-
sy elektroniczne, papierosy (ustniki -), płyn do papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślin, płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol 
propylenowy, płyny do elektronicznych papierosów [e-
-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napeł-
niania wkładów do elektronicznych papierosów, przybory 
dla palaczy, pudełka na papierosy elektroniczne, środki aro-
matyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych 
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, 
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące inne niż 
olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, 
środki czyszczące do papierosów elektronicznych, tytoń 
i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), uchwyty 
do papierosów elektronicznych, urządzenia do podgrze-
wania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia 
elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających niko-
tynę, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, 
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, wa-
poryzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory 
osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny 
do nich, wkłady zawierające chemiczne substancje aroma-
tyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy 
do palenia papierosów elektronicznych.

(210) 494919 (220) 2019 01 18
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) zalodowani
(510), (511) 30 lody, lody owocowe, sorbety, lody na paty-
ku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, desery 
lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 
mrożone, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, wyroby 
cukiernicze z mrożonego jogurtu, lodowe słodycze, słodkie 
polewy i nadzienia, wyroby ciastkarskie i cukiernicze, sło-
dycze, desery, sosy i polewy do deserów, kakao i wyroby 
z kakao, kawa, kawa mrożona, 41 rozrywka, rozrywka on-li-
ne, organizacja kwizów, gier, konkursów i zawodów, organi-
zacja i prowadzenie loterii, organizowanie konferencji, kon-
gresów, zjazdów, sympozjów, spotkań specjalistycznych, 
zawodowych, środowiskowych, przyjęć okolicznościo-
wych, seminariów i wystaw, organizacja i przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie 
imprez i aktywności rozrywkowych, organizacja i przepro-
wadzanie imprez i konkursów sportowych i rekreacyjnych, 
organizacja imprez i konkursów kulturalnych i artystycz-
nych, organizacja przyjęć, 43 lodziarnie, usługi kawiarni, 
kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering).

(210) 494927 (220) 2019 01 18
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) WALET

(531) 02.01.02, 02.01.23, 21.01.05, 21.01.07, 23.01.01, 26.04.03, 
26.04.14, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, 
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby 
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, 
bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe 
do skręcania papierosów, podręczne nabijarki do tutek pa-
pierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania.

(210) 494936 (220) 2019 01 18
(731) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, 

Katowice
(540) ipr INDYWIDUALNY PROGRAM ROZWOJU

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 494942 (220) 2019 01 18
(731) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, 

Katowice
(540) ale AKADEMIA LIDERÓW EDUKACJI

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 494943 (220) 2019 01 18
(731) KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno
(540) krosno CANDLES

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 4 świece, świece perfumowane, świece stoło-
we, świece zapachowe, świece okolicznościowe, zapacho-
we świece aromaterapeutyczne, 21 kryształ, wyroby szklane 
malowane, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, 
szkło, szkło ozdobne, szkło dekoracyjne.
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(210) 494945 (220) 2019 01 18
(731) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, 

Katowice
(540) WAKACJE Z PASJĄ

(531) 26.01.06, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 494947 (220) 2019 01 18
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) MĘSKIE

(531) 04.03.09, 24.01.03, 24.09.05, 25.01.15, 26.04.02, 26.11.03, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, 
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby 
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, 
bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe 
do skręcania papierosów, podręczne nabijarki do tutek pa-
pierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania.

(210) 494950 (220) 2019 01 18
(731) MARCO MARCONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Leszno

(540) KALBAG
(510), (511) 16 nadruki, kalendarze, 18 tekstylne torby na za-
kupy, 40 drukowanie, produkcja rzemieślnicza na zamówie-
nie i montowanie wykonanych elementów, szycie (produkcja 
na zamówienie).

(210) 494968 (220) 2019 01 18
(731) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Białobrzegi

(540) RO KO IRON REGENERATION

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane na-
poje gazowane, napoje owocowe, smakowa woda mineral-
na, lemoniada.

(210) 494977 (220) 2019 01 18
(731) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Białobrzegi

(540) RO KO IRON CONCENTRATION

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane na-
poje gazowane, napoje owocowe, smakowa woda mineral-
na, Lemoniada.

(210) 494980 (220) 2019 01 21
(731) SOBCZAK JERZY, Katowice
(540) Königliche Wäsche

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.09.02, 
24.09.03, 24.09.05, 24.09.07

(510), (511) 3 preparaty do prania i czyszczenia, płyny i żele 
do prania tkanin, płyny do płukania tkanin, proszki do pra-
nia, mydła, wybielacze stosowane w pralnictwie, szampony, 
środki do szorowania, środki do zmiękczania tkanin, wyroby 
perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki.
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(210) 494984 (220) 2019 01 21
(731) FURDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) FURDO
(510), (511) 39 transport, spedycja.

(210) 495000 (220) 2019 01 21
(731) SH GGH MANAGEMENT 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) LivinnX EXPERIENCE

(531) 29.01.13, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], wycena nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, 
wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
zarządzanie finansami, organizowanie finansowania projek-
tów budowlanych, pobieranie czynszu, wynajem biur do co-
workingu, wynajem powierzchni biurowej, 37 budownictwo, 
43 usługi rezerwacji pokojów.

(210) 495041 (220) 2019 01 22
(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) REPIROL SR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki stosowane 
w leczeniu choroby Parkinsona.

(210) 495052 (220) 2019 01 22
(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) REPIROL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki stosowane 
w leczeniu choroby Parkinsona.

(210) 495071 (220) 2019 01 22
(731) N.V. Nutricia, Zoetermeer, NL
(540) PROTISON
(510), (511) 5 żywność specjalnego przeznaczenia me-
dycznego do postępowania dietetycznego w przypadku 
niedożywienia związanego z chorobą, wszystkie wyżej wy-
mienione z wyjątkiem środków leczniczych do zapobiega-
nia, leczenia lub łagodzenia chorób lub dolegliwości artre-
tycznych lub reumatycznych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z wyłączeniem odżywek dla sportowców.

(210) 495080 (220) 2019 01 22
(731) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, US
(540) KROWIE NA ZDROWIE

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.04.01, 03.04.02, 
03.04.12, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15

(510), (511) 41 usługi edukacyjne, mianowicie programy do-
starczania informacji na temat żywienia bydła poprzez selek-
cję produktów rolnych, rodzajów traw i praktyk rolniczych.

(210) 495088 (220) 2019 01 23
(731) PARAT GRZEGORZ GP SYSTEMS, Gołęczyna
(540) SPEED 1

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 
27.07.17, 27.07.21, 29.01.12

(510), (511) 7 tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze 
ścierne do szlifierek elektrycznych, tarcze polerskie [części 
do maszyn], tarcze ścierne będące częściami do maszyn, 
tarcze do polerowania [części do maszyn], tarcze szlifierskie 
do użytku z maszynami, tarcze tnące do użytku z narzędzia-
mi elektrycznymi, tarcze ścierne do użytku z narzędziami 
elektrycznymi, tarcze tnące do użytku jako części maszyn.

(210) 495167 (220) 2019 01 24
(731) FLORIAŃCZYK PIOTR GOSPODARSTWO ROLNO- 

-OGRODNICZE, Sobiekursk
(540) od Piotra i Małgosi Mniam, mniam!

(531) 29.01.14, 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 
27.05.10, 05.09.17, 05.09.23, 04.05.01, 04.05.21

(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, 
naturalne rośliny i kwiaty, pomidory świeże.

(210) 495177 (220) 2019 01 24
(731) MYWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) MY WASH

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 3 chemia do myjni samochodowych, środki 
do czyszczenia i polerowania pojazdów, szampony do mycia 
pojazdów, piany myjące do pojazdów, proszki do mycia po-
jazdów, woski samochodowe, 7 myjnie samochodowe, myj-
nie bezdotykowe, myjnie modułowe, myjnie kontenerowe, 
maszyny myjące, czyszczące i piorące do pojazdów, akceso-
ria do czyszczenia pojazdów, odkurzacze samoobsługowe, 
maszyny do dozowania chemii do czyszczenia pojazdów, 
9 aplikacje komputerowe do sterowania myjniami samo-
chodowymi, rozmieniarki monet, 37 montaż myjni pojaz-
dów, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, 
konserwacja, serwis i naprawa instalacji do mycia pojazdów, 
udzielanie informacji związanych z montażem, wypożycza-
niem, naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojaz-
dów, usługi myjni pojazdów, czyszczenie pojazdów, usługi 
budowy, serwisowania, remontów, renowacji i modernizacji 
myjni pojazdów.
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(210) 495209 (220) 2019 01 25
(731) DYRDA WAWRZYNIEC, Kraków
(540) turboclean

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.11
(510), (511) 37 sprzątanie apartamentów, sprzątanie po-
mieszczeń biurowych, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie 
nieruchomości, sprzątanie hoteli, sprzątanie zakładów prze-
mysłowych, sprzątanie lokali handlowych, sprzątanie szkół, 
sprzątanie placów budowy.

(210) 495214 (220) 2019 01 25
(731) NEXT ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) skrr

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
w związku z odzieżą za pośrednictwem stacjonarnych punk-
tów sprzedaży oraz sieci Internet, 41 organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, organizacja i przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie 
koncertów muzycznych, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja ma-
teriałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub In-
ternetu, produkcja nagrań video oraz produkcja multimedial-
na, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i rozrywki multimedialnej.

(210) 495223 (220) 2019 01 25
(731) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski

(540) Rolls Rolls

(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.01.25
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spo-
żywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, 
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez 

ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka 
(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą, 
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki 
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.

(210) 495224 (220) 2019 01 25
(731) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski

(540) vit’AM

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.03, 08.01.10
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spo-
żywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, 
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez 
ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka 
(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą, 
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki 
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.

(210) 495227 (220) 2019 01 25
(731) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski

(540) Malti Keks

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.25, 19.03.09
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spo-
żywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, 
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez 
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ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka 
(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą, 
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki 
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.

(210) 495279 (220) 2019 01 28
(731) WIŚNIEWSKI MAKSYMILIAN, Mosina
(540) INVICTUS BRAZILIAN JIU-JITSU

(531) 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie treningu fizycznego, 
dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, 
informacje na temat sportu, kursy szkoleniowe dotyczące 
zajęć sportowych, nauczanie Jiu-Jitsu, obozy sportowe, or-
ganizacja aktywności sportowych na obozach letnich, or-
ganizacja webinariów, organizacja widowisk, organizowanie 
ceremonii wręczania nagród, organizowanie fanklubów, or-
ganizowanie gal, organizowanie imprez sportowych, zawo-
dów i turniejów sportowych, prowadzenie szkół sztuk walki, 
prowadzenie treningów sztuk walki, prowadzenie zawodów 
sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, przepro-
wadzanie wydarzeń sportowych, rezerwowanie osobistości 
sportu na imprezy (usługi organizatora), rozrywka w postaci 
zawodów jiu-jitsu, rozrywka w postaci zawodów zapaśni-
czych, szkolenia sportowe, świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług sportowych 
i rekreacyjnych, udostępnianie klubowych obiektów I sprzę-
tu rekreacyjnego do jiu jitsu, udostępnianie wydarzeń spor-
towych za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji 
dotyczących osobistości sportowych, udzielanie informacji 
na temat wyników rozgrywek sztuk walki, usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi 
rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie imprez 
sportowych, usługi sportowe, usługi trenerskie w zakresie 
Jiu-Jitsu, usługi trenerskie w zakresie sportu, wynajem sprzę-
tu sportowego, zajęcia sportowe.

(210) 495281 (220) 2019 01 28
(731) FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Maxliving PIĘKNA STRONA ŻYCIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, meble laboratoryjne, 
meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, krzesła, 
szafy, stoły, sofy, łóżka, 27 dywany, chodniki, maty, podkładki 
pod dywany.

(210) 495282 (220) 2019 01 28
(731) GRUPA ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Tarnowskie Góry

(540) Motoprezent
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym samocho-
dów, 41 organizowanie zajęć rekreacyjnych, usługi związane 
z organizacją rekreacji, zawodów sportowych.

(210) 495287 (220) 2019 01 28
(731) POLSKA AGENCJA RATINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) PAR Ratings
(510), (511) 35 prognozy i analizy ekonomiczne, badania 
w zakresie biznesu, 36 dostarczanie ratingów kredytowych, 
usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, sporządzanie 
raportów na temat ratingów kredytowych, usługi w zakresie 
badań i analiz finansowych, analizy finansowo-ekonomiczne, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, analizy finansowe, usługi w zakresie 
punktowej oceny kredytowej, usługi informacji o rynkach 
finansowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia].

(210) 495288 (220) 2019 01 28
(731) POLSKI HR-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) polskihr

(531) 26.01.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 czynności biurowe (rekrutacja personelu, 
pośrednictwo pracy, psychotechnika, dobór personelu), do-
radztwo w dziedzinie: zarządzania przedsiębiorstwami pry-
watnymi, kierowania ich rozwojem i produkcją, doradztwo 
w dziedzinie księgowości i ekonomii, doradztwo w zakresie 
zarządzania kadrowego, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, 36 analizy i usługi finansowe na rzecz osób 
trzecich, zwłaszcza w dziedzinie prowadzenia działalności 
gospodarczej.

(210) 495295 (220) 2019 01 28
(731) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski

(540) Dr Gerard. Chcesz ciasteczko, zjedz ciasteczko!
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spo-
żywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, 
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez 
ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka 
(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą, 
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki 
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.

(210) 495298 (220) 2019 01 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) TEPI-P VC 262
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(531) 26.04.09, 26.03.23, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-
ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-
cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-
raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-
nia pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-
mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-
chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.

(210) 495300 (220) 2019 01 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VOIGT VC 975 GLASS CLEANER X-LINE

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 
26.05.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 

preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-
ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-
cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-
raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-
nia pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-
mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-
chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.

(210) 495302 (220) 2019 01 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) GASTRO-GLASS VC 650

(531) 13.03.01, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-
ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-
cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-
raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-
nia pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-
mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-
chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.
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(210) 495304 (220) 2019 01 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) ECO UNI VC 254
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nada-
wania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa do-
mowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, 
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów do-
mowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów 
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanali-
zacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekar-
ników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony 
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, pre-
paraty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamia-
cze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty 
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania 
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty 
toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszyst-
kie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez składni-
ków dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfe-
kujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź 
sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki 
bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty 
do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, 
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owa-
dy, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów me-
dycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, 
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania po-
wietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i po-
mieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 495305 (220) 2019 01 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) TEPI-O VC 261

(531) 01.15.21, 15.03.01, 15.03.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 
26.03.23

(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i prepa-
raty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uni-
wersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, 
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty 
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastro-
nomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszcze-
nia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, anty poślizgowe płyny 
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania 
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, prepa-
raty antystatyczne do celów domowych, preparaty do pole-
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania 
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospo-
darstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż sto-
sowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania 
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów 
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów ka-
nalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, 
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samo-
chodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmięk-
czacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, 
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, prepa-
raty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki za-
pachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.

(210) 495307 (220) 2019 01 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 260
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-
ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-
cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-
raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-
nia pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-
mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-
chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.
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(210) 495308 (220) 2019 01 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) GASTRO-LIME VC 631

(531) 12.03.02, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i prepa-
raty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uni-
wersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, 
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty 
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastro-
nomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszcze-
nia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny 
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania 
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, prepa-
raty antystatyczne do celów domowych, preparaty do pole-
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania 
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospo-
darstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż sto-
sowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania 
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów 
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów ka-
nalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, 
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samo-
chodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmięk-
czacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, 
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, prepa-
raty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki za-
pachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.

(210) 495309 (220) 2019 01 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) ECO UNI VC 254

(531) 07.03.02, 12.01.01, 12.01.09, 12.01.16, 12.01.19, 16.01.06, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nada-
wania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa do-
mowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, 
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów do-
mowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów 
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanali-
zacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekar-
ników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony 
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, pre-
paraty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamia-
cze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty 
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania 
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty 
toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszyst-
kie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez składni-
ków dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfe-
kujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź 
sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki 
bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty 
do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, 
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owa-
dy, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów me-
dycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, 
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania po-
wietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i po-
mieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 495316 (220) 2019 01 28
(731) CENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) Intenssima Cafe 100% ARABICA GROUND ROASTED 

COFFEE
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(531) 01.15.21, 01.15.11, 05.07.27, 08.07.25, 11.03.04, 26.01.01, 
26.01.05, 26.01.16, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 
26.04.22, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 24.17.05, 24.17.07

(510), (511) 30 kawa.

(210) 495321 (220) 2019 01 28
(731) ŚWIDERSKI TOMASZ JÓZEF FEEL IT, Warszawa
(540) Run Fitting
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw 
i konkursów, organizowanie przyjęć w celach rozrywkowych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizo-
wanie spektakli, organizowanie balów, wystawianie spektakli 
na żywo, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi-
medialna i usługi z tym związane, informacja o edukacji, infor-
macja o imprezach rozrywkowych, edukacja jako nauczanie, 
usługi w zakresie kompozycji muzycznych, usługi trenerskie, 
doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub 
kształcenia, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publika-
cje elektroniczne on-line książek i periodyków, radiowe pro-
gramy rozrywkowe, rozrywka jako widowiska, użytkowanie 
sal kinowych, sale koncertowe, fotoreportaże, publikowanie 
książek, kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne, or-
ganizowanie loterii, mikro-wydawnictwa, montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, 
publikowanie i obsługa publikacji elektronicznych on-line, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
pisanie scenariuszy, produkcja filmów, produkcja programów 
telewizyjnych, przedstawienia teatralne, organizacja przyjęć, 
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publiko-
wanie tekstów, radiowe programy edukacyjne lub rozrywko-
we, 42 aktualizacja, projektowanie i ulepszanie oprogramowa-
nia komputerowego, aktualizacja, projektowanie i ulepszanie 
oprogramowania do smartfonów, aktualizacja, projektowanie 
i ulepszanie stron internetowych, usługi naukowe i technolo-
giczne, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, analiza zachowa-
nia do celów medycznych, analiza zachowania do diagnostyki 
i leczenia ludzi, badania medyczne, badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewowe.

(210) 495327 (220) 2019 01 28
(731) SEBASTIAN BANASZEK GROUP, Olsztyn
(540) DRONETECHCAMP Technologie bezzałogowe 

i robotyka

(531) 15.01.13, 26.01.04, 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 szkolenia (kursy, warsztaty, seminaria, konfe-
rencje, kongresy, sympozja) zawodowe dla operatorów bez-
załogowych statków powietrznych, egzaminy zawodowe dla 
operatorów bezzałogowych statków powietrznych, szkolenia 
(kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, kongresy, sympozja) 
z pilotażu bezzałogowych statków powietrznych dla doro-
słych, młodzieży, dzieci, egzaminy z pilotażu bezzałogowych 
statków powietrznych dla dorosłych, młodzieży, dzieci, szkole-
nia (kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, kongresy, sympo-

zja) z robotyki dla dorosłych, młodzieży, dzieci, egzaminy z ro-
botyki dla dorosłych, młodzieży, dzieci, 42 fotografia lotnicza 
(foto, wideo) wykonywana z pokładu bezzałogowego statku 
powietrznego, pozyskiwanie danych z sensorów umieszczo-
nych na pokładzie bezzałogowego statku powietrznego, po-
miary geodezyjne, usługi z zakresu fotogrametrii i teledetekcji, 
usługi z zakresu przetwarzania danych pozyskanych z pokładu 
bezzałogowego statku powietrznego, usługi naukowe i bada-
nia z zakresu technologii bezzałogowych i robotyki, audyty 
i wdrożenia technologii bezzałogowych w przedsiębior-
stwach, projektowanie i montaż (produkcja) bezzałogowych 
statków powietrznych.

(210) 495340 (220) 2019 01 29
(731) Levola Hengelo B.V., Hengelo, NL
(540) VLA
(510), (511) 29 mleczne produkty.

(210) 495341 (220) 2019 01 29
(731) GRAMZA DARIUSZ, Poznań
(540) e-więzi.pl

(531) 02.09.01, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe.

(210) 495343 (220) 2019 01 29
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) natavit
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witaminowe, 
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, 
kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 495347 (220) 2019 01 29
(731) ALCHEMIA WITYŃSKI, ŻAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) ALCHEMIA
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(531) 26.01.05, 26.01.08, 26.01.10, 26.01.12, 26.03.03, 26.03.04, 
26.04.12, 26.07.25, 27.05.01

(510), (511) 30 kawa, herbata, wyroby cukiernicze i słodycze, 
32 napoje bezalkoholowe, piwo, wody mineralne i gazowa-
ne oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
napoje energetyzujące, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), napoje wysokoprocentowe, wino, wódka, 41 orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie widowisk 
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczo-
ne przez galerie sztuki, 43 biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], motele, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], usługi rezerwacji pokoi, wynajmowanie zakwa-
terowania na pobyt czasowy, usługi restauracyjne, oferowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach i barach.

(210) 495354 (220) 2019 01 29
(731) SALES AND MARKETING MANAGEMENT  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) petite

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 4 knoty do świec, oświetlenie bożonarodzenio-
we [świece], świece, świece zapachowe, 16 masy plastyczne 
do zabawy, materiały do modelowania, pasta do modelowa-
nia, glina do modelowania, gumki, gumki do ścierania, ołów-
ki, markery, pisaki, markery do skóry, piórniki, przybory szkol-
ne [artykuły piśmienne], pudełka z farbami [artykuły szkolne], 
18 plecaki, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, randsels 
(japońskie tornistry szkolne), torby szkolne [z paskiem na ra-
mię], 21 pudełka śniadaniowe, butelki z tworzyw sztucznych, 
28 balony, bańki mydlane [zabawki], bąki [zabawki], butelki 
do karmienia lalek, ciastolina, czujniki brania [sprzęt węd-
karski], deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski 
surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, 
drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, figurki do za-
bawy, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na budo-
waniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, 
gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, kalejdoskopy, 
klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki 
wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], kosme-
tyki zabawkowe [nie do stosowania], lalki, latawce, marionet-

ki, maski teatralne, maski zabawkowe, matrioszki [rosyjskie 
drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], maty z za-
bawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele będące 
zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, piłki 
do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze do gry w warca-
by, plastelina do zabawy, pluszowe zabawki z przymocowa-
nym kocykiem, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje 
telekomunikacyjne, roboty zabawkowe, rolki do stacjonar-
nych rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci 
[zabawki], samochody do zabawy, sanki [artykuły sporto-
we], sterowniki do zabawek, śmieszne gadżety do zabawy, 
śmieszne gadżety na imprezy, śnieg sztuczny na choinki, 
śnieżne kule, tuby strzelające na imprezy, ubranka dla lalek, 
układanki [puzzle], urządzenia do gier, urządzenia do sztu-
czek magicznych, warcaby, wrotki, zabawki, zabawki wy-
pchane, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania 
[zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy].

(210) 495376 (220) 2019 01 30
(731) GUŻYŃSKA KATARZYNA FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA DOOR, Nowe
(540) DOOR K&Ł.G. DRZWI

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.02.07, 26.02.18, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 37 montaż drzwi.

(210) 495389 (220) 2019 01 30
(731) SZCZERBIAK MAREK, Zimna Woda
(540) Grochowica Polska
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
wódki.

(210) 495397 (220) 2019 01 30
(731) IWANICKI RYSZARD LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH 

ZWIERZĄT, Lublin
(540) Z szacunkiem do końca
(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, książki, albumy, kata-
logi, prospekty, broszury, publikacje promocyjne, publikacje 
reklamowe, publikacje edukacyjne, publikacje drukowane, 
opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, 
druki, druki akcydensowe, dzienniki, drukowane foldery in-
formacyjne, drukowane foldery edukacyjne, drukowane fol-
dery reklamowe, afisze, plakaty, 44 usługi weterynaryjne, po-
moc weterynaryjna, pomoc medyczna, zwierzęta domowe, 
45 usługi kremacyjne.
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1 493324, 493958, 494447, 494456

3 493324, 493899, 494381, 494534, 494563, 494569, 494570, 494588, 494726, 494867, 494980, 495177, 495298, 
495300, 495302, 495304, 495305, 495307, 495308, 495309, 495343

4 493324, 494447, 494943, 495354

5 493335, 494381, 494456, 494534, 494563, 494842, 494843, 494849, 495041, 495052, 495071, 495304, 495309, 
495343

6 492868, 492963, 493327, 493834, 493902, 494365, 494447, 494460, 494515

7 493321, 493766, 494218, 494447, 495088, 495177

8 494569, 494570

9 490534, 491081, 492103, 492104, 492122, 492124, 492125, 492127, 492131, 492132, 492502, 492594, 492957, 
493319, 493321, 493523, 493766, 493812, 493963, 494365, 494370, 494732, 494740, 494818, 494835, 494887, 
495177

10 490534, 493523

11 492324, 493902, 493956, 494370, 494447

12 490534, 493900

13 493321

14 494365

16 489067, 490534, 492104, 492122, 492124, 492125, 492127, 492131, 492132, 493319, 493894, 493895, 493896, 
493897, 493963, 494397, 494527, 494740, 494950, 495354, 495397

17 490534, 494397

18 493971, 494950, 495354

19 492868, 492963, 493834, 493959, 493960, 493965, 493966, 494034, 494754

20 492963, 494104, 494370, 494460, 495281

21 494943, 495354

24 492963, 494609, 494893, 494903

25 492502, 493926, 494527, 494586, 494588, 494609, 494732, 495214

26 494588

27 495281

28 492103, 494818, 495354

29 486753, 486755, 493361, 493750, 494341, 494722, 495340

30 486753, 486755, 493015, 493361, 494341, 494381, 494814, 494919, 495223, 495224, 495227, 495295, 495316, 
495347

31 492051, 493361, 493958, 494456, 495167

32 486753, 486755, 492051, 492526, 493015, 493328, 493329, 493361, 493656, 493747, 493920, 494726, 494968, 
494977, 495347

33 492051, 492065, 493747, 494465, 494492, 495347, 495389

34 494907, 494927, 494947

35 489067, 489653, 490668, 491053, 491055, 491081, 492051, 492122, 492124, 492125, 492127, 492131, 492132, 
492274, 492502, 492594, 492780, 492957, 492963, 493319, 493632, 493750, 493766, 493864, 493866, 493899, 
493900, 493934, 494034, 494099, 494341, 494392, 494397, 494447, 494460, 494515, 494527, 494534, 494539, 
494547, 494554, 494588, 494675, 494676, 494678, 494713, 494723, 494724, 494735, 494754, 494770, 494807, 
494867, 494877, 494907, 495214, 495287, 495288, 495341
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36 489067, 493481, 493859, 493900, 493917, 493963, 493976, 494392, 494678, 494724, 495000, 495287, 495288

37 489067, 493481, 493900, 494072, 494447, 494515, 494724, 494770, 495000, 495177, 495209, 495376

38 492103, 492957, 493319, 493322, 493812, 494447

39 489067, 493632, 493927, 494072, 494392, 494433, 494434, 494447, 494984, 495282

40 494447, 494724, 494754, 494950

41 489067, 489653, 489786, 490666, 490667, 490668, 491053, 491055, 491081, 492051, 492104, 492502, 492591, 
492957, 493319, 493787, 493859, 493894, 493895, 493896, 493897, 493899, 493919, 493927, 493963, 494323, 
494392, 494527, 494539, 494547, 494554, 494558, 494713, 494723, 494726, 494740, 494818, 494905, 494919, 
494936, 494942, 494945, 495080, 495214, 495279, 495282, 495287, 495321, 495327, 495347

42 489653, 491081, 492103, 492104, 492274, 492957, 493319, 493812, 494323, 494365, 494447, 494770, 494806, 
494887, 495321, 495327

43 489786, 490666, 490667, 490967, 490984, 492384, 492616, 492861, 492863, 493015, 493343, 493361, 493481, 
493632, 493927, 494392, 494527, 494564, 494726, 494789, 494919, 495000, 495347

44 490666, 490667, 491053, 491055, 492963, 493899, 493919, 494449, 494569, 494570, 494724, 494726, 494806, 
495321, 495397

45 489067, 493319, 493963, 494724, 495397



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

ACOLKA 494849

ADELO 493960

AGD HOME 494676

AGDHOME 494675

AGRIFOOD 494456

ALBERINO 493959

ALCHEMIA 495347

ale AKADEMIA LIDERÓW EDUKACJI 494942

ALfa APARTAMENTY HOTEL HOSTEL 494564

ALLEGRO BILET 491081

boskiepaznokcie NAILS ART 494570

BOXLIFTER 494218

BROWAR BISKUPIECKI 493656

BURSZTYNOWY 490667

CARBODRIL 493335

CELEBRITY NAILS 493899

CENTRUM OKULISTYCZNE OPTIMUM 491053

CG CARGO GREEN 490534

Civil Engineering – Infrastructure – Mining 493894

Civil Engineering – Infrastructure – Mining 493895

Civil Engineering – Infrastructure – Mining 493896

Civil Engineering – Infrastructure – Mining 493897

COFFEE & SONS 494735

constans 492868

COwOKNIE 492963

DAUMAN 493934

DIANA Meble 494104

DIAROF 494843

DKMEDIC 494534

DobraZbiórka 493917

DOOR K&Ł.G. DRZWI 495376

DP optyk 492594

Dr Gerard.  
Chcesz ciasteczko, zjedz ciasteczko! 495295

DRONETECHCAMP  
Technologie bezzałogowe i robotyka 495327

DZIŚ W SKRZYNECZCE 492127

ECO UNI VC 254 495304

ECO UNI VC 254 495309

EDC Engineering Design Center 494770

EKBUD 494515

ENERGY FOR LIFE 492274

EUROPA CHRISTI 493963

e-więzi.pl 495341

exigeo 493812

FACHPRACA 493322

FERTISTIM 494842

fitness platinium 493919

FLEX ZONE 493523

Fly dining 493361

FORSETI 494586

Forum Przedsiębiorczości 494099

Freakers 494588

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 489653

FURDO 494984

G.G. V VERNER CHOCOLATE STORIES 493015

GASTRO-GLASS VC 650 495302

GASTRO-LIME VC 631 495308

GazEla 493321

GREEN PATH 494547

GreenGas motolight 494460

Grochowica Polska 495389

GS GunnerS 494835

GT 494609

Happy Dog 494449

HARNAŚ JASNE PEŁNE 493920

HNI 494754

HOTEL & RESTAURACJA  
Maria Antonina a.D. 2015 492861

HOTEL Marysieńka AD 2012 492863

HOW TO DO IT 494740

I eurocash.pl 490967

I eurocash.pl 490984

INSPI RENTALS 493481

Intenssima Cafe 100%  
ARABICA GROUND ROASTED COFFEE 495316

INVICTUS BRAZILIAN JIU-JITSU 495279

ipr INDYWIDUALNY PROGRAM ROZWOJU 494936

JURAND 493750

JURATA RESIDENCE 494726

K KRAINA OBRUSÓW 494893

K 494903

KALBAG 494950

KOMPAS KARIERY CROWN 494713

KOMPAS KARIERY 494723

Königliche Wäsche 494980

KRAFTSTERN 493324

krosno CANDLES 494943

KROWIE NA ZDROWIE 495080

lante 494887
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lanua 494724

LECHICKA 494392

Lendo Polska 493976

Level Up Business English 494558

Li Parie 493971

liNEON 492324

LivinnX EXPERIENCE 495000

loveOriginal 494323

LUBFARM S.A. 492780

LUNDO 493966

ŁAGOWIANKA  
WYSOKOZMINERALIZOWANA 493328

ŁAGOWIANKA 493329

m MLEKOVITA CHEDDAR 
 Cheese Food Slices BURGER menu 494722

Malti Keks 495227

Maxliving PIĘKNA STRONA ŻYCIA 495281

MEGRAN 494877

METRON 494365

MĘSKIE 494947

MikroCalc 493958

MIM MLEKIEM I MIODEM EST.2013  
PIZZA HOUSE 494789

MIODOWA MYDLARNIA 494867

ML MAXLIGHT 494370

Motoprezent 495282

MY WASH 495177

N NICZUK baco 493327

natavit 495343

nature research 492104

Naturio, owoc pracy natury 492526

norweska dolina  493927

od Piotra i Małgosi Mniam, mniam! 495167

omnipack 494433

omnipack 494434

only BiO 494341

optimum 491055

PAR Ratings 495287

PARRETTI 493965

petite 495354

PHM 494806

PINETA 494034

PKL BIKE PARKS 492591

PLANT & LAB 494563

PLANTON 486753

planton 486755

Plaza Group Poland 493900

POD 492103

PODAJ MI SKRZYNECZKĘ 492122

POLISH HIP-HOP MUSIC AWARDS 492502

POLSKIE LNG GRUPA GAZ-SYSTEM 494447

polskihr 495288

pretorian death before dishonour 494732

PRO1 494907

ProfiLingua 493319

PROTISON 495071

PUDZIANATOR  
BY MARIUSZ PUDZIANOWSKI 494818

QATAR AIRWAYS 493864

RAFFAELLO Semi Sweet Taste  
NOBILE ECCELLENTE 492065

Rajza 493926

RENOVIS 493956

REPIROL SR 495041

REPIROL 495052

RO KO IRON CONCENTRATION 494977

RO KO IRON REGENERATION 494968

RODZINNE RESTAURACJE.PL 492616

Rolls Rolls 495223

ROULETTE 494814

RSV 494807

Run Fitting 495321

SALISSIMA DEAD SEA 494381

SEQUOIA SQA 492957

SFILMOWANI 493787

She She 494492

SheShe 494465

skrr 495214

SKRZYNECZKA OBI 492132

SMOKE system 493902

SPEED 1 495088

STAL RZESZÓW ZKS 494527

SZLAK BURSZTYNOWY 490666

TEPI-O VC 261 495305

TEPI-P VC 262 495298

TERAZ W SKRZYNECZCE 492125

TORIMPEX 494678

TUPTUŚ 489786

turboclean 495209

TURNIE SUCHE 492384

TWOJA SKRZYNECZKA 492131

TWOJE boskiestudio 494569

ULTRAX 494397

up4subs 494905

VC 260 495307

VIRRA 493766

vit’AM 495224

VLA 495340

VOIGT VC 975 GLASS CLEANER X-LINE 495300

W TYM TYGODNIU W SKRZYNECZCE 492124

WAKACJE Z PASJĄ 494945

WALET 494927

winnogóra 492051
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WOLA RETRO 489067

WszystkoNaDachy 493834

www.Qatar AirWays.pl 493866

Z szacunkiem do końca 495397

zalodowani 494919

Zarządzanie SOBĄ na ZIELONEJ ŚCIEŻCE 494554

ZDROWY ŻARŁOK fabryka kanapek 493343

ZIELONA ŚCIEŻKA 494539

ZOOM 493632

ŻEGLUGA BYDGOSKA 494072



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.

1000236 Mller Vitality (2019 01 10) 29, 30, 32
1055400 FIRE & ICE (2019 01 10) 33
1417591 Ultra Compact (2019 02 04)

CFE: 26.11.03, 27.05.10, 29.01.13 3, 5
1443070 SUCROX (2019 01 23) 1
1450392 2019 01 04)

CFE: 28.03.00 32
1450454 VM MAESTRO VERO (2018 10 29)

CFE: 24.01.15, 25.01.25, 27.05.10 32, 33
1450490 EnviroPower (2018 11 06, 

2018 10 22)
7, 11, 37, 42

1450499 2018 10 05)
CFE: 26.04.02, 29.01.13 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 

14, 16, 18, 20, 21, 
22, 25, 26, 28

1450516 Jardin ETHIOPIA EUPHORIA (2018 10 16)
CFE: 05.07.27, 26.04.18, 26.11.02, 
27.05.10, 29.01.14

30

1450523 PEARSON LEARNING STUDIO 
(2018 06 19, 2017 12 19)

16, 35, 
41, 42

1450529 Seasir (2018 08 02)
CFE: 27.05.01 30

1450542 S (2018 08 30)
CFE: 26.01.18, 27.05.17 4, 7, 9, 42

1450544 Newtop (2018 11 23)
CFE: 01.15.15, 26.01.16 7

1450566 NX FOOD (2018 10 18, 2018 08 28)
CFE: 27.01.01, 27.05.01 9, 16, 35, 36, 

38, 41, 42, 45
1450570 Cheer moda (2018 11 23)

CFE: 27.05.10 21, 35
1450577 ORYS (2018 08 24, 2018 03 06)

CFE: 27.05.01 9, 11
1450622 HAYEJIN (2018 11 26, 2018 09 14)

CFE: 28.11 3, 35, 44
1450667 FOREST TALE (2018 07 17)

CFE: 27.05.03, 29.01.13 9, 28
1450711 KF Stabi (2018 10 02) 1, 2, 29, 30
1450770 NIPPON STEEL (2018 05 01, 2018 04 25)

CFE: 27.05.11 6, 7, 9, 12, 37, 42,
1450773 ELIFE (2018 08 30, 2018 04 26) 5,
1450800 MILLENTA (2018 11 19, 2018 10 26) 5
1450823 LONELIX (2018 11 19, 2018 10 26) 5
1450830 Rikki (2018 07 07) 29, 30, 35
1450834 NALUNDA (2018 11 19, 2018 10 26) 5
1450835 NOVOLEX (2018 11 19, 2018 10 26) 5

1450859 2018 11 23)
CFE: 26.05.01, 26.13.25 12

1450863 Schweppes PREMIUM MIXERS  
(2018 12 18, 2018 12 18)
CFE: 07.05.15, 25.01.06, 27.05.09, 29.01.14 32, 33

1450865 NEOBRILL (2018 11 19, 2018 10 26) 5
1450897 COLOSSEIN (2018 11 23)

CFE: 27.05.01 9
1450906 GLAM WAVY (2018 11 29, 2018 05 31)

CFE: 27.05.01 3
1450915 RUSTA (2018 11 23) 39
1450918 GLAM UPDO (2018 11 29, 2018 07 02)

CFE: 27.05.01 3
1450941 Halloween (2018 07 17)

CFE: 04.05.01, 05.09.14, 27.03.11, 
27.05.02, 29.01.14

9, 28

1450943 idoon (2018 11 23) 28
1451003 GLAM PONYTAIL (2018 11 29, 2018 05 31)

CFE: 27.05.01 3
1451037 EMPRESS GOLD (2018 07 17)

CFE: 05.05.19, 27.05.02, 29.01.15 9, 28, 41
1451043 mySWOOOP (2018 09 13, 2018 07 03)

CFE: 27.05.09, 29.01.15 35, 36, 37, 42, 45
1451052 PROFANEX (2018 11 19, 2018 10 26) 5
1451068 GAZOUZ DRINK (2018 12 04)

CFE: 01.15.15, 26.01.03,  
27.05.02, 29.01.14

30, 32, 43

1451084 LGZT (2018 12 19)
CFE: 26.01.10, 27.05.01 7, 12

1451086 PORTAZIN (2018 11 19, 2018 10 26) 5
1451185 ETERNAL LOTUS (2018 07 17)

CFE: 05.05.16, 27.05.02, 29.01.15 9, 28, 41
1451191 Schlaraffia. Guter Schlaf. Gutes 

Leben (2018 09 18, 2018 03 22)
20, 24

1451195 2018 12 18, 2018 06 20)
CFE: 05.03.13, 24.17.03, 26.05.16 3, 35, 44

1451196 Sparko (2018 11 23)
CFE: 27.05.01 35

1451225 WORKPRO (2018 11 23)
CFE: 27.05.01 8

1451242 BLOCKCOAT  
(2018 12 20, 2018 06 25)

1, 2, 9, 
24

1451245 SHENGLILONG (2019 01 21)
CFE: 26.13.25, 28.03.00 17

1451282 NETILION  
(2018 11 22, 2018 11 08)

9, 35, 38, 
42
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1451299 INDACO (2018 12 17)
CFE: 26.04.03, 27.05.17 25

1451332 ILIAD (2018 11 23, 
2018 05 25)

9, 16, 28, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 45

1451343 AlpeKid (2018 11 27, 2018 08 13)
CFE: 01.03.02, 26.11.02, 27.05.01 5, 10

1451346 Respicat (2019 01 04) 5
1451365 PHYSIOVET (2019 01 04) 5
1451378 ISU European Speed Skating Championships 

(2018 11 21, 2018 11 14)
CFE: 26.01.03, 27.05.09 9, 16, 38, 41

1451383 OUTLINE (2019 01 11, 2018 11 27) 25
1451453 sacon (2019 01 09)

CFE: 28.11 11
1451477 Fosco (2018 11 23) 12
1451555 JTRON (2018 10 23) 7, 9
1451571 Psotriol (2018 10 31, 2018 09 24) 3, 5
1451584 Pumps 2000 (2018 12 17)

CFE: 15.01.13, 26.02.12, 26.11.03, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.14

7

1451589 IceMax (2018 12 25) 12
1451606 2018 11 26, 2018 07 13)

CFE: 07.01.16, 24.07.01, 28.05.00, 29.01.14 29
1451645 2018 12 14)

CFE: 18.01.01, 19.01.01, 28.05.00, 29.01.13 32
1451715 BARK (2018 10 12, 2018 09 21)

CFE: 01.07.06, 26.11.01 12, 35

1451752 we (2018 12 21, 2018 06 28)
CFE: 26.01.03, 26.04.04, 27.05.24 35, 36, 43

1451762 EXEDOL (2018 11 23) 3, 5, 30
1451786 XBit (2018 11 15, 2018 10 24) 10
1451797 ISU European Short Track Speed Skating 

Championships (2018 11 21, 2018 11 14)
CFE: 26.01.03, 27.05.09 9, 16, 38, 41

1451821 FAVORIT (2018 12 13) 34
1451825 Auarita (2019 01 02)

CFE: 27.05.01 7
1451834 ISU World Short Track Speed Skating  

Championships (2018 11 21, 2018 11 14)
CFE: 26.03, 27.05.09 9, 16, 38, 41

1451852 AFTERNOON SWIM  
(2018 12 10, 2018 06 27)

3

1451867 CGN CGN Europe Consulting  
(2018 12 04, 2018 11 30)
CFE: 03.07.16, 27.05.10, 28.03.00, 29.01.12 35, 40

1451869 NX FOOD (2018 10 18, 2018 08 28)
CFE: 27.01.01, 27.05.01 9, 16, 35, 36, 

38, 41, 42, 45
1451905 THIS IS LOCCO (2018 10 31)

CFE: 26.04.07, 27.05.24, 29.01.01 35
1451944 FU SHANG KANG (2018 10 31)

CFE: 26.13.25, 28.03.00 30
1452020 HOSON (2019 01 02)

CFE: 27.05.17 7



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1443070, 1450711, 1451242 

2  1450711, 1451242 

3  1417591, 1450499, 1450622, 1450906, 1450918, 1451003, 1451195,
 1451571, 1451762, 1451852 

4  1450499, 1450542 

5  1417591, 1450499, 1450773, 1450800, 1450823, 1450834, 1450835,
 1450865, 1451052, 1451086, 1451343, 1451346, 1451365, 1451571,
 1451762 

6  1450499, 1450770 

7  1450490, 1450542, 1450544, 1450770, 1451084, 1451555, 1451584,
 1451825, 1452020 

8  1450499, 1451225 

9  1450499, 1450542, 1450566, 1450577, 1450667, 1450770, 1450897,
 1450941, 1451037, 1451185, 1451242, 1451282, 1451332, 1451378,
 1451555, 1451797, 1451834, 1451869 

10  1450499, 1451343, 1451786 

11  1450490, 1450577, 1451453 

12  1450770, 1450859, 1451084, 1451477, 1451589, 1451715 

14  1450499 

16  1450499, 1450523, 1450566, 1451332, 1451378, 1451797, 1451834,
 1451869 

17  1451245 

18  1450499 

20  1450499, 1451191 

21  1450499, 1450570 

22  1450499 

24  1451191, 1451242 

25  1450499, 1451299, 1451383 

26  1450499 

28  1450499, 1450667, 1450941, 1450943, 1451037, 1451185, 1451332 

29  1000236, 1450711, 1450830, 1451606 

30  1000236, 1450516, 1450529, 1450711, 1450830, 1451068, 1451762,
 1451944 

32  1000236, 1450392, 1450454, 1450863, 1451068, 1451645 

33  1055400, 1450454, 1450863 

34  1451821 

35  1450523, 1450566, 1450570, 1450622, 1450830, 1451043, 1451195,
 1451196, 1451282, 1451332, 1451715, 1451752, 1451867, 1451869,
 1451905 

36  1450566, 1451043, 1451332, 1451752, 1451869 

37  1450490, 1450770, 1451043, 1451332 

38  1450566, 1451282, 1451332, 1451378, 1451797, 1451834, 1451869 
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39  1450915, 1451332 

40  1451332, 1451867 

41  1450523, 1450566, 1451037, 1451185, 1451332, 1451378, 1451797,
 1451834, 1451869 

42  1450490, 1450523, 1450542, 1450566, 1450770, 1451043, 1451282,
 1451332, 1451869 

43  1451068, 1451752 

44  1450622, 1451195 

45  1450566, 1451043, 1451332, 1451869



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.

487001 Becker Mining System AG
2018 11 13 9, 35

488120 The Coca-Cola Company
2018 11 27 25, 32, 33

488672 Denver Mielke
2018 12 17 25, 35

489829 KYLIE JENNER, INC.
2019 01 02 3

490231 KONA USA INC.
2019 01 22 9

488173 Aktsionerno droujestvo „SOPHARMA”
2019 01 22 5

480813 ELFA INTERNATIONAL AB
2019 02 18 6, 19, 20

491359 POMORSKI DARIUSZ
2019 02 19 9, 35, 44

491096 KOĆWIN SŁAWOMIR ZAKŁAD PRODUKCJI 
OBUWIA MAXONI
2019 02 13 25, 35

491880 BBK SPÓŁKA AKCYJNA
2019 02 12 42

492776 TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2019 02 21 3

490786 NORDIC GROUP B.V.
2019 02 19 5

490758 Nordic Group B.V.
2019 02 19 5
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

27/2018 63 1406563 1406563   2018.03.26 1406563   2018.02.11

45/2018 78 1428548 1428548    2017.11.30 1428548    2017.11.29

10/2019

10 492215

(210) Z.492215 (220) 2018-10-31
(731) BDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) BDO
(510), (511) 16 materiały do nauczania z wyjątkiem apara-
tów, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, bloki do pisania, 
notatniki, kalendarze, czasopisma odnoszące się do księgo-
wości i finansów, periodyki odnoszące się do księgowości  
i finansów, informatory odnoszące się do księgowości i fi-
nansów, książki odnoszące się do księgowości i finansów. 
41 publikowanie książek, publikacje elektroniczne online 
książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, pisanie tekstów innych niż reklamowe, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, doradztwo 
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, instruktaże, 
pokazy kształcenia praktycznego, nauczanie, nauczanie ko-
respondencyjne oraz za pośrednictwem Internetu, organi-
zacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów, semi-
nariów, zjazdów, informacja o edukacji.

Informacja ta nie  
powinna zostać  
opublikowana

74 492215 492215

75 492215 492215

76 492215 BDO 492215


