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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2019 r. Nr ZT16

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

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

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

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

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(510) – wykaz towarów i/lub usług

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

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

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

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

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

(559) – inny 

(571) – opis znaku

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

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

* – nie podaje się kodu PL



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) 478873 (220) 2017 11 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galaretka Familijna

(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, 30 czekolada, 
wyroby cukiernicze z galaretką owocową, wyroby czekola-
dowe, wyroby czekoladopodobne, galanteria czekoladowa, 
galanteria czekoladopodobna, słodycze, cukierki, wyroby 
czekoladowe, również z galaretką owocową, słodycze z ga-
laretkami owocowymi, ciastka z galaretkami, półprodukty 
cukiernicze.

(210) 483739 (220) 2018 03 19
(731) KACZMARSKI GRZEGORZ ERNEST EMERMED, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARD SEARCH AND RESCUE DRONE

(531) 03.07.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 ratownictwo medyczne z zakresie transpor-
tu, usługi ratownicze w razie katastrof komunikacyjnych 
i klęsk żywiołowych związanych z transportem, ratownictwo 
medyczne w zakresie transportu i usługi poszukiwawcze 
w zakresie ratownictwa w transporcie za pomocą urządzeń 
latających, usługi kurierskie i pocztowe, konfekcjonowanie 
towarów, pakowanie towarów i produktów, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie i/lub przez 
Internet drogą pocztowa lub kurierską, także za pomocą 
urządzeń latających, usługi w zakresie dystrybucji, maga-
zynowania, pakowania, przewożenia i składowania leków, 
surowców farmaceutycznych, artykułów medycznych, środ-
ków farmaceutycznych, sprzętu medycznego, transport 
medyczny, transport sanitarny, autonomiczny transport le-
ków, krwi, defibrylatorów, sprzętu medycznego za pomocą 
urządzeń latających, wypożyczanie bezzałogowych, zdalnie 
sterowanych pojazdów lotniczych, 41 usługi dotyczące or-
ganizowania szkoleń z zakresu pilotażu bezzałogowych stat-
ków powietrznych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleniach 

pilotów i operatorów statków powietrznych (załogowych 
i bezzałogowych), usługi w zakresie prowadzenia działal-
ności szkoleniowej i edukacyjnej o tematyce medycznej, 
procedur bezpieczeństwa i prawnej, usługi edukacyjne dla 
instytucji publicznych i innych wszelkich podmiotów w za-
kresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów 
o tematyce medycznej, procedur bezpieczeństwa i praw-
nej, publikacje o tematyce medycznej i prawnej, szkolenia 
w zakresie ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i drogowego, usługi produkcji filmów 
i widowisk telewizyjnych, reportaże, fotoreportaże, usługi fo-
tograficzne, tworzenie lotniczej dokumentacji fotograficznej, 
internetowe audycje audio-wizualne, usługi organizowana 
widowisk telewizyjnych, filmów i programów telewizyjnych, 
interaktywnych audycji za pośrednictwem sieci Internet, 
usługi wydawnicze, usługi publikowania zdjęć, książek i pe-
riodyków o tematyce medycznej, ratowniczej, prawnej 
i technicznej w zakresie obsługi urządzeń latających, usługi 
publikowania elektronicznego on-line zdjęć, książek i perio-
dyków, pisanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty re-
klamowe), komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, montaż filmów i widowisk telewizyjnych, obróbka 
zdjęć, usługi studia filmowego i fotograficznego, wypoży-
czanie nagrań filmowych, udostępnianie plików z utworami 
audiowizualnymi ze strony internetowej przez sieć Internet, 
doradztwo zawodowe związane z edukacją i szkoleniami, 
44 usługi wykwalifikowanych ratowników w zakresie za-
bezpieczenia medycznego imprez oraz nieszczęśliwych 
zdarzeń losowych, usługi realizowane przez straże pożarne 
i inne podmioty wykonujące działalność w zakresie szeroko 
rozumianego ratownictwa, ratownictwo medyczne - pomoc 
medyczna, usługi ratownicze w razie katastrof i klęsk żywio-
łowych, ratownictwo medyczne, 45 pośrednictwo w sprze-
daży praw własności intelektualnej, usługi zarządzania pra-
wami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, 
licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utwo-
rów audio-video, ochrona osób i mienia za pośrednictwem 
urządzeń latających, usługi gaszenia pożarów, doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za pośred-
nictwem urządzeń latających, kontrola i nadzór nad nieru-
chomościami w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowe-
go za pośrednictwem urządzeń latających, monitorowanie 
z powietrza przy użyciu urządzeń wizyjnych, monitoring 
systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antyw-
łamaniowych, prowadzeniu analiz i ekspertyz związanych 
z bezpieczeństwem osób i mienia dla celów dydaktyczno-
-naukowych, poszukiwanie osób zaginionych za pomocą 
urządzeń latających, usługi ratownicze w zakresie poszuki-
wań osób i mienia, usługi poszukiwawcze za pomocą urzą-
dzeń latających.
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(210) 483741 (220) 2018 03 19
(731) KACZMARSKI GRZEGORZ ERNEST EMERMED, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SARD - Search And Rescue Drone
(510), (511) 39 ratownictwo medyczne z zakresie transpor-
tu, usługi ratownicze w razie katastrof komunikacyjnych 
i klęsk żywiołowych związanych z transportem, ratownictwo 
medyczne w zakresie transportu i usługi poszukiwawcze 
w zakresie ratownictwa w transporcie za pomocą urządzeń 
latających, usługi kurierskie i pocztowe, konfekcjonowanie 
towarów, pakowanie towarów i produktów, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie i/lub przez 
Internet drogą pocztowa lub kurierską, także za pomocą 
urządzeń latających, usługi w zakresie dystrybucji, maga-
zynowania, pakowania, przewożenia i składowania leków, 
surowców farmaceutycznych, artykułów medycznych, środ-
ków farmaceutycznych, sprzętu medycznego, transport 
medyczny, transport sanitarny, autonomiczny transport le-
ków, krwi, defibrylatorów, sprzętu medycznego za pomocą 
urządzeń latających, wypożyczanie bezzałogowych, zdalnie 
sterowanych pojazdów lotniczych, 41 usługi dotyczące or-
ganizowania szkoleń z zakresu pilotażu bezzałogowych stat-
ków powietrznych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleniach 
pilotów i operatorów statków powietrznych (załogowych 
i bezzałogowych), usługi w zakresie prowadzenia działal-
ności szkoleniowej i edukacyjnej o tematyce medycznej, 
procedur bezpieczeństwa i prawnej, usługi edukacyjne dla 
instytucji publicznych i innych wszelkich podmiotów w za-
kresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów 
o tematyce medycznej, procedur bezpieczeństwa i praw-
nej, publikacje o tematyce medycznej i prawnej, szkolenia 
w zakresie ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i drogowego, usługi produkcji filmów 
i widowisk telewizyjnych, reportaże, fotoreportaże, usługi fo-
tograficzne, tworzenie lotniczej dokumentacji fotograficznej, 
internetowe audycje audio-wizualne, usługi organizowana 
widowisk telewizyjnych, filmów i programów telewizyjnych, 
interaktywnych audycji za pośrednictwem sieci Internet, 
usługi wydawnicze, usługi publikowania zdjęć, książek i pe-
riodyków o tematyce medycznej, ratowniczej, prawnej 
i technicznej w zakresie obsługi urządzeń latających, usługi 
publikowania elektronicznego on-line zdjęć, książek i perio-
dyków, pisanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty re-
klamowe), komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, montaż filmów i widowisk telewizyjnych, obróbka 
zdjęć, usługi studia filmowego i fotograficznego, wypoży-
czanie nagrań filmowych, udostępnianie plików z utworami 
audiowizualnymi ze strony internetowej przez sieć Internet, 
doradztwo zawodowe związane z edukacją i szkoleniami, 
44 usługi wykwalifikowanych ratowników w zakresie za-
bezpieczenia medycznego imprez oraz nieszczęśliwych 
zdarzeń losowych, usługi realizowane przez straże pożarne 
i inne podmioty wykonujące działalność w zakresie szeroko 
rozumianego ratownictwa, ratownictwo medyczne - pomoc 
medyczna, usługi ratownicze w razie katastrof i klęsk żywio-
łowych, ratownictwo medyczne, 45 pośrednictwo w sprze-
daży praw własności intelektualnej, usługi zarządzania pra-
wami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, 
licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utwo-
rów audio-video, ochrona osób i mienia za pośrednictwem 
urządzeń latających, usługi gaszenia pożarów, doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za pośred-
nictwem urządzeń latających, kontrola i nadzór nad nieru-
chomościami w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowe-
go za pośrednictwem urządzeń latających, monitorowanie 

z powietrza przy użyciu urządzeń wizyjnych, monitoring 
systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antyw-
łamaniowych, prowadzeniu analiz i ekspertyz związanych 
z bezpieczeństwem osób i mienia dla celów dydaktyczno-
-naukowych, poszukiwanie osób zaginionych za pomocą 
urządzeń latających, usługi ratownicze w zakresie poszuki-
wań osób i mienia, usługi poszukiwawcze za pomocą urzą-
dzeń latających.

(210) 485675 (220) 2018 05 07
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elly EXPERT

(531) 26.03.02, 26.03.07, 26.03.18, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.17

(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
i kosmetycznych, kosmetyki, 5 artykuły higieny osobistej, 
wkładki, podpaski, tampony higieniczne, pieluchy dla doro-
słych, pieluchy dla niemowląt i dzieci, pieluchy dla osób cier-
piących na inkontynencję, pieluchomajtki dla osób cierpią-
cych na inkontynencję, pieluchomajtki dziecięce, podpaski 
dla osób cierpiących na inkontynencję, wkładki higieniczne, 
podpaski higieniczne, jednorazowe podkłady do przewija-
nia niemowląt i dzieci, 16 papierowe podkładki do zmiany 
pieluszek, papierowe chusteczki do wycierania, papier higie-
niczny, ściereczki z celulozy, papierowe chusteczki do mycia, 
20 maty do przewijania niemowląt wielokrotnego użytku, 
25 bielizna chłonna na nietrzymanie moczu.

(210) 486344 (220) 2018 05 25
(731) KOBESZKO WOJCIECH ASSARION, Jurowce
(540) (znak słowny)
(540) KOKONKI
(510), (511) 23 włóczka.

(210) 487275 (220) 2016 11 23
 (310) 87059953; (320) 2016 06 03; (330) US;
  87146822  2016 08 22  US
 (731) KEEN, Inc., Portland, US
(540) (znak słowny)
(540) TRAILFIT
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, prowadzenie programów 
edukacyjnych w dziedzinie fitnessu, dostarczenie informacji 
na temat fitnessu.

(210) 488662 (220) 2018 07 25
(731) HUSAR YAROSLAV, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAX FREE CLUB
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(531) 24.15.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży mebli, tekstyliów domo-
wych, wykonanych z różnych materiałów i materiałów uży-
wanych przez klientów do oglądania i zakupu towarów 
we właściwy sposób, usługi sprzedaży zasłon bambuso-
wych, rolet, zasłon wstążkowych, zasłon z koralików do ce-
lów dekoracyjnych, pierścieni kurtynowych, karniszy, usługi 
sprzedaży artykułów dekoracyjnych, materiałów dekoracyj-
nych z drewna, wosku, plastiku lub tynku, usługi sprzedaży 
towarów ze szkła, porcelany, ceramiki, ornamentów i deko-
racyjnych kildenów, 36 usługi dla turystów w zakresie zwro-
tu podatków VAT/GST, zwrot płatności w różnych walutach, 
w gotówce, czekach, poprzez karty kredytowe oraz płatno-
ści drogą elektroniczną i poprzez internet, obsługa płatności 
wielowalutowych z jednoczesnym przeliczaniem, obsługa 
czeków, transakcje walutowe, obsługa kart kredytowych oraz 
usługi w zakresie płatności, doradztwo finansowe i celne.

(210) 489283 (220) 2018 08 10
(731) SANTE A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SANTE ORGANIC Z NATURY BIOWITALNI
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki, dżemy, kompoty, chrupki owocowe, produkty 
spożywcze i napoje na bazie soi i innych roślin nie ujęte w in-
nych klasach, napoje mleczne, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, sałatki, zupy, drób, wieprzowina, dzi-
czyzna, ryby, 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego 
przeznaczone do spożycia lub konserwowania, zboża przy-
stosowane do spożycia dla ludzi, napoje na bazie kawy, kakao, 
czekolady lub herbaty, mąka sojowa i produkty spożywcze 
na bazie mąki sojowej, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, ta-
pioka, sago, mąka i produkty spożywcze z roślin zbożowych, 
batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, wyroby piekarnicze, płatki zbożowe suszo-
ne, wyroby cukiernicze, słodycze, muesli, lody, miód, melasa 
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, 
sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, lód, ka-
sza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, ka-
sze spożywcze, makarony, ryż, 32 piwo, wody mineralne i ga-
zowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe 
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 489402 (220) 2018 08 14
(731) THE WHITE MEADOW COMPANY SPÓŁKA 

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

(531) 26.13.25, 26.01.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pierogi, porcje rozwałkowanego ciasta 
na pierogi, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], ware-
niki [pierogi z nadzieniem], chińskie pierożki Jiaozi [pierogi], 
Jiaozi (pierogi nadziewane).

(210) 490530 (220) 2018 09 13
(731) MANULIK KRZYSZTOF, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Manuli

(531) 04.03.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne w tym kredki, ołówki, flamastry i farby-akwarele, 26 gry 
i zabawki, w tym koraliki do zabawy i prasowania.

(210) 491571 (220) 2018 10 12
(731) MONABOOKS IDZI SPÓŁKA JAWNA, Bogucin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) selfbook

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, książki z opowiadaniami.

(210) 491583 (220) 2018 10 15
(731) GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIRONDI

(531) 26.01.15, 03.07.10, 27.05.01
(510), (511) 18 artykuły skórzane i ich imitacje w postaci: 
waliz i toreb podróżnych, aktówek, portmonetek, portfeli, 
etui na karty kredytowe, etui na klucze, pojemników na wi-
zytówki, pudełek, toreb, torebek, teczek, kuferków na kosme-
tyki [przenośne], plecaków, zestawów podróżnych, smyczy, 
pasków [inne niż odzież], walizy i torby podróżne, parasolki, 
parasole i laski, bagaż, aktówki, portmonetki na monety, etui 
na karty kredytowe (portfele), portfele, etui na klucze, pojem-
niki na wizytówki, torby, torebki, teczki, kuferki na kosmetyki 
[przenośne], plecaki, walizki, szelki do prowadzenia dzieci, 
obroże lub ubrania dla zwierząt., 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, paski [odzież], 35 usługi zgrupowania na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, paski [odzież], artykuły skórzane i ich imitacje, walizy 
i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bagaż, aktówki, 
portmonetki na monety, etui na karty kredytowe (portfele), 
portfele, etui na klucze, pojemniki na wizytówki, pudełka 
ze skóry lub ze skóry wtórnej, torby, torebki, teczki, kuferki 
na kosmetyki [przenośnej, plecaki, walizki, zestawy podróżne 
[wyroby skórzane], szelki do prowadzenia dzieci, obroże lub 
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ubrania dla zwierząt, skórzane smycze, paski skórzane [inne 
niż odzież], pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w hurtowniach lub w sklepach detalicznych albo 
z katalogów względnie za pośrednictwem systemu teleza-
kupów bądź na stronach internetowych w sklepie interne-
towym z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych 
lub przy użyciu środków telekomunikacji albo komunikacji 
elektronicznej oraz usługi prowadzenia sklepu internetowe-
go w zakresie tych towarów, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, nabywanie towarów i usług dla 
innych firm, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób 
trzecich, usługi zarządzania sprzedażą, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dys-
trybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, 
rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, reklama 
i marketing, pokazy towarów, organizacja targów w celach 
handlowych lub reklamowych.

(210) 491691 (220) 2018 10 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rudna Mała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREMEX EST. 1978

(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.02.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy konstrukcyjne, 
budowlane mianowicie: akcesoria obudowy łukowej podat-
nej stalowej, okładziny siatkowe, rozpory rurowe, strzemio-
na dwujarzmowe, odrzwia obudowy, kotwie stalowe, trasy 
jezdne kolejek podwieszonych linowych, stojaki cierne, rury 
kołnierzowe, 7 trasy jezdne kolejek podwieszonych spalino-
wych, 11 umywalki, wanny łazienkowe, wanny do nasiadó-
wek, zlewozmywaki, aparatura i instalacje sanitarne, brodziki, 
brodziki do zabudowy, kabiny kąpielowe, 19 balustrady, bu-
dowlane materiały niemetalowe, granit, wyroby kamieniar-
skie, marmur, płytki do konstrukcji, okładziny i pokrycia ścian 
niemetalowe, deski drewno budowlane, parkiety, pomniki, 
niemetalowe: dachy, posadzki i podkłady kolejowe, 20 bla-
ty stołów, listewki ram obrazów, lustra, meble, elementy 
do mebli, niemetalowe płytki wykładzinowe, stojaki, 31 pro-
dukty rolne, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów.

(210) 491978 (220) 2018 10 24
(731) AUTOCENTRUM AAA AUTO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) AUTOFLEX
(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody cięża-
rowe, w tym dostawcze, samochody osobowe z napędem 
spalinowym, samochody osobowe z napędem elektrycz-
nym, samochody ciężarowe z napędem spalinowym, samo-
chody ciężarowe z napędem elektrycznym, opony samo-
chodowe, urządzenia antykradzieżowe do samochodów, 
35 usługi administracyjne, analizy biznesowe, audyt działal-
ności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące 

działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, informacja o działal-
ności gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
biznesowe i informacja dla konsumentów, reklama, marke-
ting i usługi promocyjne, banery reklamowe, reklama w in-
ternecie, reklama na wolnym powietrzu, reklama radiowa, 
reklama i marketing, reklama komercyjna i promocja firm, 
reklama i działania promocyjne, reklama w internecie za po-
średnictwem sieci społecznościowych, usługi pośrednictwa 
marketingowego dla osób trzecich dotyczące następują-
cych produktów : samochodów osobowych, samochodów 
ciężarowych, 36 doradztwo finansowe w zakresie pożyczek, 
doradztwo finansowe w zakresie kredytów i usług kredyto-
wych, finansowania zakupów, finansowania leasingiem sa-
mochodów, sprzedaż finansowania, finansowanie dotyczące 
samochodów, usługi finansowania w zakresie ubezpieczeń, 
informacje o ubezpieczeniach i doradztwo, ubezpieczenia, 
w tym ubezpieczenia samochodów osobowych lub cię-
żarowych, informacje finansowe i usługi doradcze, ubez-
pieczenia pojazdów silnikowych, usługi pośrednictwa dla 
osób trzecich dotyczące finansowania nabycia samochodu, 
usług finansowych, usług ubezpieczeniowych, ubezpieczeń 
komunikacyjnych.

(210) 492667 (220) 2018 11 14
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CLICASH
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do transmisji danych, 
w szczególności urządzenia i instrumenty elektryczne oraz 
elektroniczne do komunikacji oraz telekomunikacji, urzą-
dzenia i instrumenty do przesyłania, zachowywania i od-
bierania danych i informacji, serwery, serwery i urządzenia 
komputerowe i informatyczne, magnetyczne, optyczne 
i cyfrowe nośniki danych, płyty, dyski, nośniki z nagrania-
mi, sprzęt przetwarzający dane, komputery oraz urządzenia 
bezpośrednio z nimi współpracujące, karty magnetyczne 
i chipowe, karty kredytowe, karty kodowane, oprogramo-
wanie komputerowe, w tym oprogramowanie kompute-
rowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, 
bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projekto-
wej i ubezpieczeniowej, przechowywania i przetwarzania 
danych, systemy przetwarzania danych dotyczących płat-
ności i finansów, pobieranie oprogramowania przeznaczo-
nego w szczególności dla urządzeń mobilnych takich jak 
telefony komórkowe, smartfony, tablety i urządzenia do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo 
i przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia kryptogra-
ficzne, akcesoria, części zamienne i dodatki do wszystkich 
wcześniej wymienionych towarów, materiały edukacyjne 
w formie elektronicznej, 35 usługi z zakresu reklamy i mar-
ketingu, w szczególności reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń, informacji 
i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem 
portalu internetowego i urządzeń telekomunikacyjnych 
i informatycznych, informacja o działalności gospodarczej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, informatycznych i projekto-
wych, pozyskiwanie, aktualizacja i systematyzacja danych 
na potrzeby baz danych, także w portalu internetowym 
oraz danych do komputerowych baz danych finansowych, 
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bankowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, pro-
jektowych i ubezpieczeniowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi o tematyce finansowej, bankowej, infor-
matycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpie-
czeniowej, doradztwo w zakresie outsourcingu, 36 usługi, 
operacje i działalność finansowa oraz monetarna, płatności 
za pomocą oprogramowania zainstalowanego w urządze-
niach mobilnych, komputerach, dekoderach oraz urzą-
dzeniach podłączonych do sieci Internet, usługi bankowe, 
usługi inwestycyjne, udzielanie informacji o usługach fi-
nansowych, bankowych, kredytowych, ubezpieczeniach 
i pożyczkach usługi związane z dokonywaniem transakcji 
finansowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi dotyczące 
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elek-
tronicznych kart płatniczych, zarządzanie finansami, analizy 
finansowe, prognozy finansowe, sporządzanie raportów 
finansowych, usługi bankowości elektronicznej (on-line), 
usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi w zakresie 
obsługi i realizacji transakcji finansowych, w tym płatno-
ści mobilnych, usługi płatności elektronicznych, usługi 
administracji płatnościami, usługi finansowe świadczone 
za pomocą przenośnych i bezprzewodowych urządzeń 
poprzez sieć komputerową i Internet, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych i bankowych, usług kredyto-
wych i pożyczkowych, usługi ubezpieczeniowe, brokerskie, 
agencyjne, finansowe, bankowe i inwestycyjne świadczone 
drogą elektroniczną, lokowanie funduszy, inwestowanie 
funduszy, usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabez-
pieczeń, pośrednictwo inwestycyjne, bankowość hipotecz-
na i pośrednictwo hipoteczne, pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług finansowych, 38 usługi telekomunikacyj-
ne i dostarczanie usług na bazie sieci Internet, transmisji sa-
telitarnej przez sieci tele-informatyczne, bezprzewodowa 
telefonia i transmisja danych, usługi w zakresie przesyłania 
informacji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i in-
ternetowych, w tym przesyłanie informacji dotyczących 
finansów drogą on-line, usługi w zakresie dostępu do In-
ternetu, zapewnianie dostępu do baz danych dotyczących 
finansów, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych 
związanych z finansami, ubezpieczeniowymi, bankowy-
mi, zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych 
dotyczących działalności finansowej, bankowej, ubezpie-
czeniowej, dostęp do treści, stron internetowych i portali 
związanych z działalnością finansową i telekomunikacyjną, 
usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych 
oraz łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania 
informacji finansowych, usługi telekomunikacyjne pomię-
dzy instytucjami finansowymi, udostępnianie urządzeń 
transmisyjnych umożliwiających wymianę danych doty-
czących finansów drogą elektroniczną oraz wymiany da-
nych cyfrowych z instytucjami finansowymi, udostępnianie 
komputerowej bazy danych dotyczącej działalności finan-
sowej, usługi telekomunikacyjne związane z realizowaniem 
i obsługą transakcji finansowych, w tym elektronicznych 
płatności, usługi udostępniania elektronicznej platformy 
komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi i realizacji trans-
akcji finansowych, usługi udostępniania za pomocą sieci 
komputerowych oraz Internetu oprogramowania do ob-
sługi i realizacji transakcji finansowych, w tym umożliwienie 
pobrania i zapisania oprogramowania w pamięci dowolne-
go urządzenia elektronicznego, 42 projektowanie i konfi-
guracja programów, sprzętu i systemów komputerowych 
związanych z finansami, usługami bankowymi, kredytowy-
mi, pożyczkami i ich rozwój, programowanie i konfiguracja 
komputerów, urządzeń do przesyłu płatności, konserwa-
cja programów komputerowych, w tym do zarządzania 
danymi, projektowanie systemów przetwarzania danych, 

projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, 
świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci kompute-
rowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych 
transakcji, doradztwo projektowe, hosting stron interneto-
wych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów 
sieci komputerowych, wynajem i udostępnianie kompu-
terów, terminali płatniczych, wynajem oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu kompu-
terowego, instalacja oprogramowania komputerowego, ak-
tualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
odzyskiwanie danych komputerowych, integracja syste-
mów i sieci komputerowych, testowanie programów kom-
puterowych, zarządzanie danymi środków przekazu, do-
radztwo projektowe w systemach IT, doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa komputerów, projektowanie i opracowy-
wanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych.

(210) 492996 (220) 2018 11 22
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Energa - więcej energii na to co ważne
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji 
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, orga-
nizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamo-
wych, akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, 
marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez 
telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne 
środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial-
nych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, 
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych 
środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie 
i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, pre-
zentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, 
kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadze-
niu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośred-
nictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i do-
radcze w zakresie public relations, badanie rynku i opinii 
publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności 
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządza-
nie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospo-
darczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, 
doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, orga-
nizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospo-
darczą, controlling (wsparcie w procesie planowania, koor-
dynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności 
ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling 
strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketin-
gowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie 
zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośred-
nictwo pracy, usługi rachunkowe i księgowe, pozyskiwa-
nie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja 
i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elemen-
tów komputerowych baz danych i innych zbiorów informa-
tycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszuki-
wanie danych w plikach komputerowych, komputerowych 
bazach danych i innych zbiorach informatycznych, 41 usłu-
gi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowa-
dzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, 
seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe.
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(210) 493398 (220) 2018 12 04
(731) BRZEG JAROSŁAW JB GRUPA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIR DRON POLSKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.05.05
(510), (511) 41 szkolenia, szkolenia dotyczące obsługi dro-
nów, szkolenia dla użytkowników chcących uzyskać kwalifi-
kacje w zakresie pilotażu dronów.

(210) 493463 (220) 2018 12 05
(731) GP Global Marketing Corporation, Grand Cayman, KY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% PEAKPOWER

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 baterie, zestawy baterii do ponownego ła-
dowania, ładowarki do baterii, baterie do ponownego 
ładowania.

(210) 493617 (220) 2018 12 10
(731) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LE§TA

(531) 29.01.12, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, organizowanie działalności gospodarczej, 
badanie i analiza rynku, ekspertyzy w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personal-
nego, pośrednictwo pracy, opracowywanie materiałów re-
klamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, pozy-
skiwanie komputerowych baz danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, sprzedaż oprogramowania komputerowego, 
sprzedaż sprzętu komputerowego, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, sprzedaż 
lub wynajem sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, 
36 pośrednictwo w sprawie odszkodowań i zadośćuczynień 
dla ofiar wypadków komunikacyjnych, osobowych, rzeczo-
wych, losowych, przy pracy, błędów lekarskich i medycznych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia od wypad-
ków, ubezpieczenia losowe, ubezpieczenia majątkowe, po-
średnictwo w ściąganiu należności, pośrednictwo w handlu 
nieruchomościami (kupno - sprzedaż, wycena, najem, sporzą-
dzanie umów), doradztwo w sprawach finansowych, operacje 
finansowe, organizacja zbiórek finansowych, pożyczki, ratalne, 

umowy kredytowe, doradztwo w zakresie inwestycji kapitało-
wych, tworzenie funduszy, pośrednictwo giełdowe, 39 agen-
cje turystyczne, organizowanie wycieczek, transport karet-
kami ratunkowymi, transport poszkodowanych w wypadku, 
transport chorych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wy-
pożyczanie pojazdów, rezerwacja transportu, 41 doradztwo 
zawodowe, porady w zakresie zawodu lub zmiany zawodu, 
porady w zakresie szkolenia lub edukacji, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek 
czasopism, tekstów, tłumaczenia, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizo-
wanie i prowadzenie szkoleń oraz pracowni specjalistycznych, 
42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
usługi w zakresie projektowania komputerowego i rozwo-
ju sprzętu komputerowego, instalowanie, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie sprzętu kom-
puterowego, badania naukowe i prace rozwojowe, 44 porady 
medyczne dla osób niepełnosprawnych, placówki rekonwale-
scencji, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi rehabilitacyjne, 
usługi telemedyczne, usługi medyczne, opieka pielęgniarska, 
45 doradztwo prawne i usługi prawne.

(210) 493637 (220) 2018 12 10
(731) ART-ABAŻUR M.K. KROMCZYŃSCY, L. ZIELIŃSKA 

SPÓŁKA JAWNA, Sady
(540) (znak słowny)
(540) Artone
(510), (511) 11 elektryczne lampy, oświetlenie wystawowe, 
oświetlenie ścienne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie 
sufitowe, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie elektryczne, 
oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie zewnętrzne, oświe-
tlenie dachowe/lampy/, wiszące oświetlenie fluorescencyjne, 
urządzenia sterujące oświetleniem, oświetlenie zewnętrzne, 
oświetlenie kopułowe do mebli, oświetlenie do celów wy-
stawowych, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświe-
tlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie sceniczne dla 
celów rozrywkowych, oświetlenie do montażu na ścianie, 
oświetlenie PLS /plazmowy system oświetlenia/, oświetlenie 
typu LED zewnętrzne /ogrody, krajobrazy/, abażury, abażu-
ry do lamp stelaże do abażurów, abażury do źródeł światła, 
abażury do lamp stołowych, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z oświetleniem.

(210) 494033 (220) 2018 12 19
(731) BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILD FIELDS Original POLISH WHISKY

(531) 26.04.15, 29.01.12, 27.05.01, 03.07.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, 
drinki alkoholowe, wódki, whisky, likiery, nalewki, spirytus.
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(210) 494040 (220) 2018 12 19
(731) BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILD FIELDS Original SILESIAN BESKIDS POLISH 

WHISKY Cask Type: First Polish Oak Distilled & Filled: 
December 2014 Bottled: April 2018 Single Grain 
Whisky NON-CHILLED FILTERED

(531) 25.01.15, 03.07.01, 26.04.07, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, 
drinki alkoholowe, wódki, whisky, likiery, nalewki, spirytus.

(210) 494042 (220) 2018 12 19
(731) SQLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQLINE

(531) 29.01.13, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościo-
wych, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, dostawa towarów, eskortowanie 
podróżnych, fracht, fracht [przewóz towarów], holowanie, 
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logistyka 
transportu, pakowanie towarów, pojazdy (wypożyczanie -), 
przenoszenie przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, 
przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, 
składowanie towarów, spedycja, transport, transport kolejo-
wy, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi kurierskie 
[wiadomości lub towary], usługi rozładunku towarów, usługi 
transportu samochodami silnikowymi, wynajem samocho-
dów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc 
parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych.

(210) 494116 (220) 2018 12 20
(731) EVERUPTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) notatek.pl

(531) 20.05.11, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 35 usługi w zakresie: analizy rynkowe, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospo-

darczą i w prowadzeniu jej, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo han-
dlowe), pośrednictwo pracy, doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu 
internetowego, systematyzacja komputerowych baz danych, 
wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, w tym w kompute-
rowych bazach danych, gromadzenie dokumentów w wersji 
elektronicznej i ich udostępnianie klientom, marketing, opra-
cowywanie CV dla osób trzecich, dobór personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, usługi rekrutacji personelu, pliki 
komputerowe (wyszukiwanie informacji) dla osób trzecich, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, prowadzenie 
baz danych, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów przy wyko-
rzystaniu sieci Internet, udostępniania informacji i notatek z za-
jęć, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkowni-
kiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie 
dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, 
w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie 
udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie udo-
stępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej 
transmisji danych, usługi dostępu do portali internetowych, 
usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomo-
cą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń 
elektronicznych, 42 udostępnianie strony internetowej wypo-
sażonej w technologię umożliwiającą użytkownikom Interne-
tu tworzenie, zamieszczanie i publiczne dzielenie się danymi, 
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogra-
mowania, administrowanie prawami i kontami użytkowników 
na portalu internetowym, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, administrowanie serwerami, elektro-
niczny serwis informacji typu on-line z udostępnianiem infor-
macji i notatek z zajęć, utrzymywanie baz danych, usługi two-
rzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 494236 (220) 2019 02 04
(731) SABAT PIOTR SCG SABAT CONSULTING GROUP,  

Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCG Sabat Consulting Group

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 45 usługi prawne związane z negocjacją kon-
traktów dla osób trzecich.

(210) 494250 (220) 2018 12 27
(731) MAXXB CHOCOLATE FACTORY MAKSYMILIAN 

NOWOTARSKI, KATARZYNA BORKOWSKA SPÓŁKA 
JAWNA, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) pbKing
(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki, jaja, krem na bazie 
masła, margaryna, masło arachidowe, masło kakaowe, ma-
sło kokosowe, mleko, olej palmowy jadalny, spożywczy olej 
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kokosowy, śmietana, tłuszcze jadalne, 30 wyroby cukiernicze 
- ciastka, draże czekoladowe, słodycze, pralinki, trufle w cze-
koladzie, owoce w czekoladzie, sękacze, wafle, pieczywo 
cukiernicze.

(210) 494296 (220) 2018 12 27
(731) PIEKARNIA RAFAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAFAPOL PIEKARNIA

(531) 02.01.17, 02.01.25, 08.01.08, 25.07.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, chleb, bułki, pieczywo, 
grahamki, kajzerki, precle, paluszki, rogale, suchary, wyroby 
cukiernicze, ciasta, ciastka, ciasta do pizzy, 35 reklama, zarzą-
dzanie i administrowanie działalności gospodarczej, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów w ofercie 
handlowej pozwalającej nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować na zamówienie Internecie oraz w sklepach i hurtow-
niach z wyrobami piekarniczymi, cukierniczymi i spożyw-
czymi, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej, 
hurtowej i wysyłkowej wyrobami piekarniczymi, cukierni-
czymi i spożywczymi, informacje handlowe, reklama, rekla-
ma radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama 
na stronach internetowych, prezentacja oferty handlowej 
w Internecie, organizowanie i współudział w targach i wysta-
wach związanych z promocją powyższych usług.

(210) 494325 (220) 2018 12 28
(731) OGÓLNOPOLSKI PANEL BADAWCZY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ariadna wypełniaj ankiety odbieraj nagrody

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, ba-
dania opinii publicznej, badania rynku.

(210) 494432 (220) 2019 02 15
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 cukierki miętowe, karmelki jako cukierki, po-
madki jako cukierki, pastylki jako wyroby cukiernicze, pastyła 
jako wyroby cukiernicze, pralinki, wyroby cukiernicze, wyro-
by cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, zefir jako wyroby cukiernicze.

(210) 494491 (220) 2019 01 07
(731) IZMAŁKOWA JULIA IZMAŁKOWA CONSULTING, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCHAM PONIEDZIAŁKI

(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 16 materiały drukowane, wydawnictwa, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i publikacje, foto-
grafie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, teczki papierowe, emblematy 
papierowe, plakietki papierowe, naklejki papierowe, plakaty 
z papieru, papierowe materiały biurowe, upominkowe mate-
riały papiernicze, 35 badania biznesowe, badania dla celów 
działalności gospodarczej, badania działalności gospodarczej 
i badania rynkowe, badania konsumenckie, badania rynku 
do celów reklamowych, badania rynku i badania marketingo-
we, badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania 
w zakresie reklamy, doradzanie przedsiębiorstwom handlo-
wym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwo bizne-
sowe w zakresie marketingu strategicznego, pisanie tekstów 
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, pomoc 
w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, 
produkcja materiałów reklamowych, projektowanie badań 
marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, prze-
prowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, 
przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże 
opinii publicznych, przygotowanie materiałów reklamowych, 
przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, rekla-
ma i usługi reklamowe, reklama on-line poprzez komputero-
we sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, tworzenie tekstów 
reklamowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czaso-
pismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w mediach elektronicznych, usługi badań i analiz 
rynkowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 38 dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem świato-
wej sieci komputerowej lub Internetu, emisja abonowanych 
programów telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych 
za pośrednictwem Internetu, emisja treści wideo, interaktyw-
ne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne 
usługi wideotekstowe, nadawanie audio, wideo i multimedial-
ne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 
nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośred-
nictwem Internetu, nadawanie symultaniczne telewizji za po-
średnictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu 
i sieci bezprzewodowych, nadawanie treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, podcasting, 
przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem sa-
telity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie 
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webcastów, transmisja cyfrowych programów audio i wideo 
przez światową sieć komputerową, transmisja danych lub 
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, transmisja i dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, transmisja materiałów wi-
deo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych 
przez użytkownika, treści audio informacji za pośrednictwem 
Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo multime-
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych 
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć 
komputerową, transmisja publikacji elektronicznych on-line, 
transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisje 
na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kame-
ry internetowe], udzielanie dostępu do telewizji internetowej, 
usługi nadawania programów telewizyjnych, usługi nadawa-
nia interaktywnej telewizji i radia, usługi w zakresie komuni-
kacji telewizyjnej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych 
i radiowych, zapewnianie dostępu do blogów interneto-
wych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydaw-
nicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w In-
ternecie, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, multimedialne wydania czasopism, 
multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania ma-
gazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja bro-
szur, publikacja czasopism, publikacja gazet elektronicznych 
on-line, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
publikacja i redagowanie książek: publikacja książek i czaso-
pism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja 
multimedialna materiałów drukowanych, publikacja recenzji 
on-line w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, publikacje multimedialne, publi-
kowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą 
elektroniczną, publikowanie drukowanych materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie 
książek, czasopism, publikowanie magazynów konsumenc-
kich, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i gazet, publikowanie multimedialne książek, publikowanie 
opowiadań, publikowanie tekstów, udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line, udostępnianie on-line czasopism 
o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji 
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), usługi konsultacyjne w zakresie publikacji 
książek, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, 
usługi doradcze w zakresie publikowania, usługi konsultacyj-
ne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pi-
sania blogów, usługi pisania tekstów, usługi pisania tekstów 
na potrzeby nie reklamowe, usługi prezenterów telewizyjnych 
i radiowych, usługi publikacji, usługi publikowania cyfrowych 
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi re-
porterskie, usługi świadczone przez agencje literackie, usługi 
w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji 
książek, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi wyda-
wania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych 
niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze 

w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie 
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wy-
dawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, wydawanie 
audiobooków, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet.

(210) 494496 (220) 2019 01 07
(731) SŁOCZYŃSKI ŁUKASZ MOTOKRAFT, Łęczyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERETTA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.03.04
(510), (511) 9 kaski ochronne, kaski na motocykle, okulary 
motocyklowe, okulary gogle, gogle motocyklowe, 12 po-
jazdy, urządzenia do poruszania na lądzie, w powietrzu lub 
w wodzie, pojazdy mechaniczne, motocykle, skutery, quady, 
rowery, części, akcesoria do pojazdów, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, odzież dla automobilistów, rękawice moto-
cyklowe, odzież motocyklowa, 35 sprzedaż w salonach, skle-
pach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprze-
daż wysyłkowa katalogowa, reklama, promocja sprzedaży.

(210) 494501 (220) 2019 01 07
(731) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZLACHECKA WĘDZARNIA WĘDLINY JAK DAWNIEJ

(531) 23.01.01, 24.03.18, 24.03.19, 27.05.01, 09.01.10, 26.01.01, 
25.01.25

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne.

(210) 494610 (220) 2019 01 09
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin COMPLEXX
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(531) 01.15.15, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 494614 (220) 2019 01 09
(731) GAJOWNICZEK ANDRZEJ GROSIK-TAXI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) g

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi centrów telefonicznych związane 
z promocją sprzedaży dla osób trzecich, z badaniem rynku, 
marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów, negocjo-

wanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich 
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób 
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 38 usługi 
komunikacji telefonicznej świadczone przez centra obsługi 
telefonicznej, przekazywanie drogą telefoniczną i przy po-
mocy komputera zleceń przewozu osób i towarów, usługi 
komputerowej transmisji krótkich wiadomości w postaci ko-
dów dostępu (SMS) wykorzystywanych w zakresie dotyczą-
cym zamówienia taksówek i realizowania bezgotówkowych 
transakcji, 39 samochodowe usługi transportowe, transport 
pasażerski, usługi taksówek, w tym świadczenie usług w za-
kresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, 
skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu 
pasażerów, usługi kierowców, rezerwacja miejsc na podróż, 
usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, usłu-
gi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, dostarczanie 
wiadomości [kurier], transport pasażerski, spedycja towarów, 
usługi w zakresie rezerwowania podróży, organizowanie 
transportu pasażerskiego, usługi agencyjne w zakresie orga-
nizowania transportu osób, pojazdy (wypożyczanie -), usługi 
informacyjne o transporcie, organizacja transportu osobo-
wego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.

(210) 494616 (220) 2019 01 10
(731) ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARES BRACIA MACIOŁEK

(531) 03.01.08, 03.06.03, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, karma sucha dla zwie-
rząt, karma konserwowa dla zwierząt, substancje odżywcze 
i wzmacniające dla zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, 
jadalne kości, produkty do żucia dla zwierząt, gryzaki i sztucz-
ne kości, ściółka dla zwierząt, żwirki dla kotów, produkty 
rolne, ogrodnicze i leśne, ziarna, nasiona, żywe zwierzęta, 
35 usługi sprzedaży karmy dla zwierząt, usługi sprzedaży 
produktów do hodowli zwierząt, usługi sprzedaży środków 
do mycia, czyszczenia i higieny zwierząt, usługi sprzedaży 
środków weterynaryjnych, usługi sprzedaży środków dezyn-
fekcyjnych dla zwierząt, usługi sprzedaży środków przeciw 
pasożytom i insektom dla zwierząt.

(210) 494635 (220) 2019 01 10
(731) PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK ANNA, KLIMASZEWSKI 

MARIUSZ REGIONALNE BIURO OBSŁUGI 
UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES SPÓŁKA CYWILNA, 
Długobórz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) db PROGRES
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(531) 07.03.11, 26.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe w ubezpie-
czeniach majątkowych i na życie.

(210) 494652 (220) 2019 01 11
(731) MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANKSLIGHT

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlania, syste-
my oświetleniowe, urządzenia do oświetlania za pomocą 
diod elektroluminescencyjnych LED, OLED, AOLED, żarówki 
LED, moduły LED, paski, taśmy i węże LED, rury LED, żarówki, 
żarówki halogenowe, lampy halogenowe, lampy fluorescen-
cyjne, żarówki samochodowe, lampy, oprawy lamp, stelaże 
lamp, klosze lamp, abażury lamp, osłony lamp, przyrządy 
ochronne do oświetlenia, latarki, latarki LED, akcesoria do źró-
deł światła i lamp, oprawki do żarówek, gniazdka, wtyczki, 
rozgałęziacze, ściemniacze, czujniki, bezpieczniki, skrzynie 
rozdzielcze, kostki, puszki.

(210) 494653 (220) 2019 01 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polka z natury piękna

(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intym-
nej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i koloń-
skie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji 
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, 
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolo-
rowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do ce-
lów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kre-
my i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, 
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci 
do celów leczniczych.

(210) 494667 (220) 2019 01 11
(731) PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przęsocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELLTEC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze, awaryjne agregaty 
prądotwórcze, generatory prądu, myjki ciśnieniowe, pom-
py, pompy odśrodkowe, pompy na sprężone powietrze, ma-
szyny do mycia ciśnieniowego, motopompy, elektronarzę-
dzia, kosiarki, piły spalinowe, wiertarki, podwozia, podstawy 
do ogrzewaczy powietrza, masztów oświetleniowych, 
agregatów prądotwórczych, filtry (części maszyn lub silni-
ków), mechanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych, 
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręcznym, obudowy 
maszyn, 9 urządzenia i przyrządy elektryczne zwłaszcza 
o przeznaczeniu dla elektrycznych systemów grzewczych, 
urządzenia i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, kontro-
lne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, prze-
kaźniki elektryczne, przewody elektryczne, złącza do prze-
wodów elektrycznych, gniazdka, wtyczki i inne kontakty 
elektryczne, instalacje elektryczne, kable elektryczne, kable 
koncentryczne, elektryczna aparatura kontrolno-steru-
jąca, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia 
do kontroli i sterowania kotłów C.O., elektryczne regulatory 
temperatury do ogrzewania podłogowego i kotłów C.O., 
akumulatory elektryczne, ogniwa fotoelektryczne, ogni-
wa galwaniczne, panele słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, stacjonar-
ne i ruchome urządzenia i przyrządy grzewcze, chłodnicze, 
suszące, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ogrzewacze powie-
trza olejowe, gazowe, ogrzewane gorącą wodą, parą i elek-
trycznością, urządzenia grzewcze promiennikowe, grzejniki 
olejowe i gazowe, palniki olejowe i gazowe, kotły grzewcze 
i grzejniki przepływowe olejowe, gazowe i ogrzewane elek-
trycznością, urządzenia do termicznego i katalitycznego 
dopalania, części do wyżej wymienionych towarów, urzą-
dzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze powietrza, 
osuszacze powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, 
urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urzą-
dzenia klimatyzacyjne, grzejniki centralnego ogrzewania, 
agregaty klimatyzacyjne, wentylatory jako części instala-
cji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku 
osobistego, filtry do klimatyzacji, urządzenia jonizujące 
do oczyszczania powietrza, oczyszczacze powietrza, ka-
loryfery elektryczne, elektryczne suszarki do rąk, 35 sprze-
daż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów deta-
licznych i hurtowych następujących towarów: urządzenia 
gospodarstwa domowego i ogrodniczego, oczyszczacze 
powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, elektryczne 
oczyszczacze powietrza, osuszacze powietrza, osuszacze 
do zastosowania w gospodarstwie domowym, klimatyza-
tory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, 
przenośne klimatyzatory, filtry do oczyszczaczy powietrza 
i klimatyzatorów, nawilżacze powietrza, dmuchawy gorą-
cego powietrza, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
handlową, elektrotechniczną, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, han-
dlową, elektrotechniczną, pozyskiwanie i udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej, handlowej, elektro-
technicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i re-
klamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów re-
klamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub re-
klam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, badanie rynku.
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(210) 494681 (220) 2019 01 11
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA PLANTE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, 
lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycz-
nych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycz-
nych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(210) 494685 (220) 2019 01 11
(731) Hyundai Motor Company, Seul, KR
(540) (znak słowny)
(540) ELANTRA
(510), (511) 12 samochody, samochody sportowe, furgony 
[pojazdy], ciężarówki, autokary, pojazdy elektryczne.

(210) 494697 (220) 2019 01 11
(731) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ŚNIEŻKI TWOJA SZANSA

(531) 21.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 działalność charytatywna, 36 wspieranie 
finansowe działalności naukowej, naukowo-technicznej, 
oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, ochrony 
środowiska wspieranie finansowe w ramach ochrony zdro-
wia, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej inwalidów stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz 
finansowanie szkoleń, 41 inicjowanie działalności naukowej, 
naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej, 
sportowej, inicjowanie programów edukacyjnych i porad-
nictwa zawodowego w ramach rehabilitacji zawodowej 
i społecznej inwalidów, 42 inicjowanie działalności na rzecz 
ochrony środowiska, 44 inicjowanie działalności na rzecz 
ochrony zdrowia.

(210) 494704 (220) 2019 01 13
(731) GRUPA ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym 
sanitarny sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki na-
tryskowe, obudowy wanien i brodzików, kabiny i parawany 
natryskowe, prysznice, drążki i uchwyty do pryszniców, miski 
ustępowe, spłuczki ustępowe, miski i spłuczki kompaktowe, 
dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki, umywalki, postu-
menty i półpostumenty umywalek, misek ustępowych, bi-
detów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa, 
sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, 
głowice baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, 
uszczelki do zaworów i innej armatury wodociągowej, filtry 
do wody i gazu, zainstalowane w rurociągach, instalacje wod-
ne oraz kanalizacyjne w tym instalacje kanalizacyjne z two-
rzyw sztucznych, lutowane, klejone i zgrzewane instalacje 
wodne z miedzi i tworzyw sztucznych, wpusty posadzkowe, 
kratki rewizyjne, części do budowy studni - pompa głębino-
wa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy głębinowej, zawór 
zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa studni, instalacje odwod-
nieniowe i drenarskie, rury drenarskie, urządzenia do wenty-
lacji, wentylatory, okapy wentylacyjne, pochłaniacze oparów, 
urządzenia do ogrzewania, elektryczne, gazowe, olejowe i wę-
glowe kotły grzewcze, elektryczne i gazowe przepływowe 
podgrzewacze wody, elektryczne i gazowe pojemnościowe 
podgrzewacze wody, wodne grzejniki CO, grzejniki elektrycz-
ne i olejowo-elektryczne, naczynia przeponowo - wyrównaw-
cze dla instalacji CO, palniki olejowe, zasobniki ciepłej wody 
użytkowej, zbiorniki ciśnieniowe wody, instalacje podłogo-
wego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze 
wody grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania 
podłogowego, asortyment instalacyjno-grzewczy w tym 
grzejniki, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elek-
tryczne, elementy grzejne, kotły grzewcze, kotły do pralni, 
urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, kanały komi-
nowe do kotłów grzewczych, kotły walczakowe bateryjne, 
nawilżacze do grzejników do centralnego ogrzewania, klapy 
i zasuwy burzowe, urządzenia do oczyszczania ścieków, rury 
kotłowe centralnego ogrzewania, pompy cieplne, zawory 
kanalizacyjne, kolektory słoneczne [ogrzewanie], rury do ko-
tłów grzewczych, kotły parowe, inne niż części maszyn, apa-
ratura do ładowania pieców, dźwigary do ładowania pieców, 
naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, 
aparatura do podgrzewania wody, rekuperatory ciepła, urzą-
dzenia elektryczne do ogrzewania, instalacje do ogrzewania 
wodnego, zestawy solarne, grupy solarne, ekologiczne sys-
temy grzewcze, piece słoneczne, urządzenia do uzdatniania 
wody, urządzenia jonizujące do uzdatniania wody, urządzenia 
do uzdatniania wody z kranu, urządzenia filtracyjne z wkła-
dami, urządzenia do filtracji za pomocą osmozy odwróconej, 
urządzenia do zmiękczania wody, instalacje do zmiękczana 
wody, urządzenia uzdatniające wodę do zmiękczania wody, 
urządzenia filtracyjne do instalacji zaopatrujących w wodę, 
urządzenia filtracyjne z wkładami, wkłady filtracyjne, sprzęt 
do uzdatniania wody, filtry do użytku przemysłowego i domo-
wego, filtry do oczyszczania wody.

(210) 494705 (220) 2019 01 13
(731) IVIA HAIR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIRCUT EXPRESS
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(531) 10.05.13, 14.07.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 salony kosmetyczne, salony piękności, usługi 
fryzjerskie, usługi kosmetyczne, solaria, salony odnowy bio-
logicznej, usługi manicure, usługi pedicure, wykonywanie 
makijażu, usługi masażu, inhalacje, kreowanie wizerunku 
po przez zabiegi kosmetyczne, stylizacja sylwetki po przez 
zabiegi kosmetyczne.

(210) 494706 (220) 2019 01 13
(731) GRUPA ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny budowlane i części zamienne do tych 
maszyn, maszyny sterowane mechanicznie, elektrycznie 
i pneumatycznie oraz części do nich, maszyny służące do ob-
róbki drewna, metalu, ceramiki, kamienia, palniki gazowe do lu-
towania, palniki gazowe do cięcia, pistolety do malowania, 
pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, 
kompresory, kompresory olejowe, kompresory gazowe, sprężar-
ki, generatory prądotwórcze, generatory elektryczne, części ge-
neratorów elektrycznych, kosiarki, kosiarki spalinowe i elektrycz-
ne, kosy spalinowe i elektryczne, podkaszarki, pilarki spalinowe 
i elektryczne, zagęszczarki do ubijania gruntu, stopy wibracyjne, 
odkurzacze dla celów domowych i przemysłowych, odkurza-
cze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe do pracy na sucho 
i mokro, giętarki, frezarki, obrabiarki, przecinarki, piły, pilarki ta-
śmowe i tarczowe, strugarko - wyrównarki, strugarki, szlifierki, 
wiertarki, dłutownice, czopiarki, prasy, gwinciarki, tokarki, auto-
maty tokarskie, przecinarki do drewna, metalu, betonu i kamie-
nia, przecinarki strumieniem wody, maszyny do cięcia plazmą, 
wypalarki plazmowe, brzeszczoty pił jako części maszyn, tarcze 
szlifierskie maszynowe, tarcze tnące, pneumatyczne urządzenia 
do wbijania gwoździ, pneumatyczne urządzenia do spinania 
klamrami, piły jezdne do betonu i asfaltu, zacieraczki do betonu, 
zagęszczarki, maszyny do formowania, formy jako części ma-
szyn, urządzenia do spawania za pomocą łuku elektrycznego, 
narzędzia ręczne sterowane o napędzie elektrycznym, spawar-
ki, spawarki laserowe, spawarki ultradźwiękowe, spawarki ga-
zowe, spawarki łukowe, spawarki plazmowe, spawarki gazowe, 
spawarki elektryczne, lutownice elektryczne, betoniarki, łupaki 
do drewna, pompy, pompy spalinowe, pompy elektryczne, 
pompy do szamba i wody brudnej, pompy do instalacji grzew-
czych, 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym sanitarny 
sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obu-
dowy wanien i brodzików, kabiny i parawany natryskowe, prysz-
nice, drążki i uchwyty do pryszniców, miski ustępowe, spłuczki 
ustępowe, miski i spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, bidety, pi-
suary, zlewozmywaki, umywalki, postumenty i półpostumenty 
umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, deski sede-
sowe, armatura wodociągowa, sanitarna i gazowa, łazienkowe 
i kuchenne baterie zaworowe, głowice baterii zaworowych, 
syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do zaworów i innej 
armatury wodociągowej, filtry do wody i gazu, zainstalowane 
w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne w tym in-
stalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, lutowane, klejone 
i zgrzewane instalacje wodne z miedzi i tworzyw sztucznych, 
wpusty posadzkowe, kratki rewizyjne, części do budowy stud-
ni - pompa głębinowa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pom-
py głębinowej, zawór zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa 
studni, instalacje odwodnieniowe i drenarskie, rury drenarskie, 

urządzenia do wentylacji, wentylatory, okapy wentylacyjne, 
pochłaniacze oparów, urządzenia do ogrzewania, elektrycz-
ne, gazowe, olejowe i węglowe kotły grzewcze, elektryczne 
i gazowe przepływowe podgrzewacze wody, elektryczne 
i gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody, wodne grzej-
niki CO, grzejniki elektryczne i olejowo-elektryczne, naczynia 
przeponowo - wyrównawcze dla instalacji CO, palniki olejowe, 
zasobniki ciepłej wody użytkowej, zbiorniki ciśnieniowe wody, 
instalacje podłogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzew-
cze, rozdzielacze wody grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji 
ogrzewania podłogowego, asortyment instalacyjno-grzewczy 
w tym grzejniki, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki 
elektryczne, elementy grzejne, kotły grzewcze, kotły do pralni, 
urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, kanały kominowe 
do kotłów grzewczych, kotły walczakowe bateryjne, nawilża-
cze do grzejników do centralnego ogrzewania, klapy i zasuwy 
burzowe, urządzenia do oczyszczania ścieków, rury kotłowe 
centralnego ogrzewania, pompy cieplne, zawory kanalizacyjne, 
kolektory słoneczne [ogrzewanie], rury do kotłów grzewczych, 
kotły parowe, inne niż części maszyn, aparatura do ładowania 
pieców, dźwigary do ładowania pieców, naczynia wzbior-
cze do instalacji centralnego ogrzewania, aparatura do pod-
grzewania wody, rekuperatory ciepła, urządzenia elektryczne 
do ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, zestawy 
solarne, grupy solarne, ekologiczne systemy grzewcze, piece 
słoneczne, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia joni-
zujące do uzdatniania wody, urządzenia do uzdatniania wody 
z kranu, urządzenia filtracyjne z wkładami, urządzenia do filtracji 
za pomocą osmozy odwróconej, urządzenia do zmiękczania 
wody, instalacje do zmiękczana wody, urządzenia uzdatniające 
wodę do zmiękczania wody, urządzenia filtracyjne do instala-
cji zaopatrujących w wodę, urządzenia filtracyjne z wkładami, 
wkłady filtracyjne, sprzęt do uzdatniania wody, filtry do użytku 
przemysłowego i domowego, filtry do oczyszczania wody.

(210) 494707 (220) 2019 01 13
(731) GRUPA ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym 
sanitarny sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natrysko-
we, obudowy wanien i brodzików, kabiny i parawany natrysko-
we, prysznice, drążki i uchwyty do pryszniców, miski ustępowe, 
spłuczki ustępowe, miski i spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, 
bidety, pisuary, zlewozmywaki, umywalki, postumenty i półpo-
stumenty umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, 
deski sedesowe, armatura wodociągowa, sanitarna i gazowa, 
łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice baterii zawo-
rowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do zaworów 
i innej armatury wodociągowej, filtry do wody i gazu, zainstalo-
wane w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne w tym 
instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, lutowane, klejone 
i zgrzewane instalacje wodne z miedzi i tworzyw sztucznych, 
wpusty posadzkowe, kratki rewizyjne, części do budowy stud-
ni - pompa głębinowa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy 
głębinowej, zawór zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa studni, 
instalacje odwodnieniowe i drenarskie, rury drenarskie, urządze-
nia do wentylacji, wentylatory, okapy wentylacyjne, pochłaniacze 
oparów, urządzenia do ogrzewania, elektryczne, gazowe, olejo-
we i węglowe kotły grzewcze, elektryczne i gazowe przepływo-
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we podgrzewacze wody, elektryczne i gazowe pojemnościowe 
podgrzewacze wody, wodne grzejniki CO, grzejniki elektryczne 
i olejowo - elektryczne, naczynia przeponowo - wyrównawcze 
dla instalacji CO, palniki olejowe, zasobniki ciepłej wody użytko-
wej, zbiorniki ciśnieniowe wody, instalacje podłogowego ogrze-
wania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze wody grzewczej 
oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego, asor-
tyment instalacyjno-grzewczy w tym grzejniki, grzejniki do cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, 
kotły grzewcze, kotły do pralni, urządzenia zasilające do kotłów 
grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły 
walczakowe bateryjne, nawilżacze do grzejników do centralne-
go ogrzewania, klapy i zasuwy burzowe, urządzenia do oczysz-
czania ścieków, rury kotłowe centralnego ogrzewania, pompy 
cieplne, zawory kanalizacyjne, kolektory słoneczne [ogrzewanie], 
rury do kotłów grzewczych, kotły parowe inne niż części maszyn, 
aparatura do ładowania pieców, dźwigary do ładowania pieców, 
naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, apa-
ratura do podgrzewania wody, rekuperatory ciepła, urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, 
zestawy solarne, grupy solarne, ekologiczne systemy grzewcze, 
piece słoneczne, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia jo-
nizujące do uzdatniania wody, urządzenia do uzdatniania wody 
z kranu, urządzenia filtracyjne z wkładami, urządzenia do filtracji 
za pomocą osmozy odwróconej, urządzenia do zmiękczania 
wody, instalacje do zmiękczana wody, urządzenia uzdatniające 
wodę do zmiękczania wody, urządzenia filtracyjne do instalacji 
zaopatrujących w wodę, urządzenia filtracyjne z wkładami, wkła-
dy filtracyjne, sprzęt do uzdatniania wody, filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, filtry do oczyszczania wody.

(210) 494709 (220) 2019 01 11
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) Grzesiu Glut
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe, 
towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektro-
niczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, przeno-
śne [podręczne] gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne, 
elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach 
elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte 
w innych klasach.

(210) 494749 (220) 2019 01 14
(731) E PLUS M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoziska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIKA FEMME

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla 
osób dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, 
stroje plażowe, kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, 
kombinezony, koszule, legginsy, podkoszulki, odzież z imi-
tacji skóry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia, piżamy, stroje 
plażowe, palta, pantofle domowe, paski jako odzież, pulowe-
ry, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, sukienki, 
staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, wyprawki 
dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety, 35 marketing, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, 
gazet, organizowanie targów w celach handlowych i reklamo-

wych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform 
internetowych dla nabywców i sprzedawców, doradztwo 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie skle-
pów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz skle-
pów wysyłkowych z następującymi towarami: odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, bielizna dla osób dorosłych i dla dzieci, gar-
nitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, kimona, odzież 
sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule, legginsy, 
podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież 
wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, 
paski jako odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, 
spodnie, spódnice, sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, 
szlafroki, T-shirty, wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maska-
radę, żakiety.

(210) 494750 (220) 2019 01 14
(731) E PLUS M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoziska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E PLUS M

(531) 25.07.07, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla 
osób dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, 
stroje plażowe, kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, 
kombinezony, koszule, legginsy, podkoszulki, odzież z imi-
tacji skóry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia, piżamy, stroje 
plażowe, palta, pantofle domowe, paski jako odzież, pulowe-
ry, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, sukienki, 
staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, wyprawki 
dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety, 35 marketing, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, 
gazet, organizowanie targów w celach handlowych i reklamo-
wych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform 
internetowych dla nabywców i sprzedawców, doradztwo 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie skle-
pów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz skle-
pów wysyłkowych z następującymi towarami: odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, bielizna dla osób dorosłych i dla dzieci, gar-
nitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, kimona, odzież 
sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule, legginsy, 
podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież 
wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, 
paski jako odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, 
spodnie, spódnice, sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, 
szlafroki, T-shirty, wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maska-
radę, żakiety.

(210) 494780 (220) 2019 01 15
 (310) 1911353 (320) 2018 07 25 (330) CA
(731) Canopy Growth Corporation, Smiths Falls, CA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANOPY GROWTH CORPORATION
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(531) 05.01.07, 27.05.01
(510), (511) 35 rozwój działalności gospodarczych, zarządza-
nie nimi i prowadzenie ich, mianowicie usługi doradcze w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą w branży opieki zdro-
wotnej, w branży marihuany medycznej, w branży konopi 
i w branży zaawansowanych technologii, porady i informa-
cje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad 
zarządzaniem działalnością gospodarczą, planowanie dzia-
łalności gospodarczej, 36 inwestycje finansowe w przedsię-
biorstwa z branży opieki zdrowotnej, marihuany medycznej, 
konopi i branży zaawansowanych technologii, dystrybucja 
dywidend, zysków, zysków kapitałowych, gotówki i papie-
rów wartościowych od przedsiębiorstw z branży opieki 
zdrowotnej, medycznej marihuany, konopi i branży zaawan-
sowanych technologii, a mianowicie inwestycje kapitałowe, 
41 usługi w zakresie nauczania i usługi w zakresie nauczania 
pacjentów, mianowicie materiały audio, wizualne i drukowa-
ne, zjazdy, warsztaty, zajęcia i sesje szkoleniowe, wszystkie 
w zakresie medycznej marihuany i konopi leczniczych.

(210) 494823 (220) 2019 01 15
(731) SITKOWSKI MICHAŁ, Kraków; SITKOWSKA ANIKA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CoffeeBook

(531) 11.03.04, 11.03.25, 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kawa, dodatki smakowe kawowe, napoje 
na bazie kawy, substytuty kawy, kakao, napoje na bazie ka-
kao, wyroby kakaowe, czekolada do picia, mąka i produkty 
zbożowe, chleb, bułki, kanapki, biszkopty, ciasta, ciasteczka, 
paszteciki i wyroby cukiernicze, mrożony jogurt, lody, goto-
we posiłki na bazie makaronów,gotowe posiłki na bazie ryżu, 
lód, sorbety, herbata, napary, herbatki ziołowe nie do celów 
leczniczych, herbatki owocowe, naleśniki, słodycze, tarty, 
gofry, 43 kawiarnie, punkty z kawą na wynos w bibliotekach, 
kafeterie, restauracje, snack-bary, bary, przygotowywanie 
dań na zamówienie oraz ich dostawa, usługi restauracji przy-
gotowujących żywność na wynos, usługi cateringowe, bar 
kawowy, zaopatrywanie w żywność i napoje.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 495049 (220) 2019 01 22
(731) CALIŃSKI MARIUSZ UNIVERSAL, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Shoplet.pl

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń 
peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecja-
lizowanych sklepach, sprzedaż hurtowa komputerów, urzą-
dzeń peryferyjnych i oprogramowania, sprzedaż hurtowa 
sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części 
do niego, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, sprzedaż 
detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjali-
zowanych sklepach, 39 transport drogowy towarów, 42 usłu-
gi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

(210) 495112 (220) 2019 01 23
 (310) EUTM 017933857; (320) 2018 07 23; (330) EP;
  EUTM 017934499  2018 07 25  EP
 (731) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.01, 26.04.12, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i przy-
rządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przy-
rządy do łączności i telekomunikacji, elektryczne i elektro-
niczne urządzenia i przyrządy do przetwarzania, rejestrowa-
nia, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru 
danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji, 
wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji 
lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrzą-
dy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji, 
sprawdzania (nadzoru) i nauczania, optyczne i elektrooptycz-
ne urządzenia i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery 
komputerowe, sprzęt do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci 
prywatnej), sprzęt do obsługi sieci WAN (rozległej sieci kom-
puterowej), sprzęt do obsługi sieci LAN (lokalnej sieci kompu-
terowej), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci 
komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający bez-
pieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunika-
cyjnych, sprzęt do sieci ethernet, urządzenia, przyrządy 
i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne, fo-
tograficzne urządzenia, przyrządy i sprzęt, projektory wideo, 
projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kre-
skowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki 
i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urzą-
dzenia do uzyskiwania dostępu do programów emitowanych 
lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt peryfe-
ryjny do komputerów, obwody elektroniczne zawierające za-
programowane dane, dyski, taśmy i kable będące magne-
tycznymi nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane 
karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zareje-
strowane dane, karty pamięci, karty inteligentne (karty z ukła-
dem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z ob-
wodami scalonymi, identyfikacyjne karty elektroniczne, karty 
telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty kredytowe, 
karty debetowe, karty do gier elektronicznych przeznaczone 
do użytku w telefonach, dyski kompaktowe (CD-ROM-y), ma-
gnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetycz-
ne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowy-
wania danych (czyste i zapisane), wstępnie nagrane płyty CD, 
pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania plików 
muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne, 
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne 
i nadawcze, latarnie radiotelefoniczne i maszty telefoniczne, 
przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światło-
wodowe, druty oporowe, elektrody, systemy i instalacje tele-
komunikacyjne, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice 
telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywa-
nia, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyj-
nych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, 
przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub 
uruchamianych głosem, terminale multimedialne, interak-
tywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów 
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i usług, bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, 
w tym płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarza-
nia elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy przywo-
ławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, 
telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, maszyny faksy-
milowe, komputery kieszonkowe (PDA), notatniki elektronicz-
ne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządze-
nia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowy-
wania i/lub transmisji danych, wiadomości, przepływu da-
nych i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elek-
troniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące kontrolowa-
nie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobi-
stymi informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy do nawi-
gacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefo-
nicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku 
z telefonami, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe 
z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie tele-
fonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty samochodo-
we do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla 
słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych urządzeń 
przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowy-
wania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefo-
nicznego oraz akcesoriów, paski do telefonów komórkowych, 
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mi-
kroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, 
elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne 
urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjo-
nujące, urządzenia i przyrządy do monitorowania (inne niż 
do monitorowania in-vivo), urządzenia i przyrządy radiowe, 
filmy wideo, urządzenia i sprzęt audiowizualny, elektryczne 
i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany 
i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami au-
diowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części 
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, pro-
gramy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, opro-
gramowanie do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej 
), oprogramowanie do obsługi sieci WAN (rozległych sieci 
komputerowych), oprogramowanie do obsługi sieci LAN (lo-
kalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne 
USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Interne-
tu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych 
pomiędzy komputerami, procesorami, urządzeniami rejestru-
jącymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi 
i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarza-
nia w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyj-
nych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie 
komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego do-
stępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogra-
mowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie 
do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie 
do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, 
dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, publika-
cje elektroniczne do pobrania udostępniane on-line za po-
średnictwem komputerowych baz danych lub Internetu, 
oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunika-
cyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie z bazami 
danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowa-
nie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferen-
cji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzy-
skiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci 
komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, 
oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne 
multimedialne programy do gier komputerowych, oprogra-
mowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki muzyczne 
do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem, bity 

dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy audiowizual-
ne, do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych 
baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, opro-
gramowanie komputerowe do zdalnego monitorowania, 
oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, zegarki 
inteligentne, telefony komórkowe do noszenia, komputery 
do noszenia, przenośne elektroniczne nadajniki i odbiorniki 
danych, opaski na nadgarstki przekazujące dane do osobi-
stych asystentów cyfrowych, smartfonów, tabletów, urzą-
dzeń PDA oraz komputerów osobistych poprzez strony inter-
netowe oraz inne komputerowe i elektroniczne sieci komuni-
kacyjne, telefony i smartfony w kształcie zegarka, telefony 
i smartfony w kształcie opasek na nadgarstki, telefony i smart-
fony w kształcie wisiorków, naszyjników, pierścionków, kol-
czyków i/lub innych wyrobów jubilerskich, komputery 
w kształcie zegarków, komputery w kształcie opasek na nad-
garstek, komputery w kształcie wisiorka, naszyjnika, pierścion-
ka, kolczyków i/lub innych wyrobów jubilerskich, osobiste 
urządzenie monitorujące ćwiczenia w kształcie zegarka lub 
opaski na nadgarstek, osobiste urządzenie monitorujące ćwi-
czenia w kształcie wisiorka, naszyjnika, pierścionka, kolczyków 
i/Iub innych wyrobów jubilerskich, roboty (inne niż produkty 
kuchenne lub kulinarne) do użytku osobistego, edukacyjne-
go lub rozrywki, sprzęt do zdalnego sterowania robotami, 
oprogramowanie komputerowe do kontrolowania i obsługi 
robotów, lampy elektronowe i zawory, 11 urządzenia do zasi-
lania wodą i do celów sanitarnych, kotły, aparatura i instalacje 
chłodnicze, urządzenia i instalacje do ogrzewania wody, urzą-
dzenia i instalacje do wytwarzania ciepłej wody, instalacje 
zapewniające wodę słodką, zbiorniki magazynowe, termicz-
ne regulatory zmiany stanu, baterie lodowe i baterie zimne, 
akumulatory ciepła, zawory termostatyczne, zawory dystry-
bucyjne, grzejniki [kaloryfery], urządzenia zasilające kotły 
grzewcze, urządzenia grzewcze elektryczne, paliwowe, gazo-
we lub energie odnawialne (solarne, geotermiczne, pompy 
ciepła, urządzenia dające efekt Peltier), instalacje i urządzenia 
zaprojektowane do regulacji temperatury, instalacje i urzą-
dzenia regulujące i bezpieczeństwa, do rurociągów gazo-
wych oraz do urządzeń elektrycznych, gazowych i wodnych 
w instalacjach do automatyzacji domu, urządzenia elektrycz-
ne zapewniające komfort w domu, mianowicie grzejniki, za-
sobniki pary, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyza-
cyjne, czujniki i kolektory słoneczne do konwersji termicznej 
(ogrzewanie), panele słoneczne do ogrzewania (czujniki sło-
neczne do ogrzewania), fotowoltaiczne panele termalne 
do wytwarzania ciepła, ekonomizery paliwa, regeneratory 
ciepła, urządzenia do wentylacji, pompy ciepła, piece [urzą-
dzenia grzewcze], wkłady kominkowe (urządzenia do ogrze-
wania), armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń 
wodnych, urządzenia do filtrowania wody, zmiękczacze 
wody, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, 
wody, instalacje do przewodzenia, przełączania, oczyszcza-
nia, dostarczania, chłodzenia wody, reaktory jądrowe, instala-
cje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, piece 
słoneczne, żarówki oświetleniowe, żarówki do popielniczek, 
35 reklama, usługi marketingowe, promowanie działalności 
gospodarczej, zarządzanie w działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie działalności gospodarczej, organizowanie i za-
rządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalno-
ści gospodarczej i programami lojalnościowymi, informacja 
o działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne dotyczące 
zarządzania telefonicznymi centrami obsługi, usługi dostaw-
cze na rzecz osób trzecich, usługi konsultacyjne dotyczące 
nabywania towarów i usług, zapewnianie kontraktów w celu 
zakupu i sprzedaży towarów i usług na rzecz osób trzecich, 
usługi w zakresie podwykonawstwa (wsparcie gospodarcze), 
usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wy-



20 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2019

chodzenia z kryzysu, udzielanie wskazówek w zakresie działal-
ności gospodarczej, działalność polegająca na zakładaniu 
przedsiębiorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego 
związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej, roz-
wojem firm i rozwojem produktów, administrowanie i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie prezentacji 
osób w celach biznesowych, badania i ankiety w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie prognoz bizneso-
wych, badania i analizy rynku z dziedziny ochrony środowi-
ska, nowych źródeł energii, ochrony bogactwa naturalnego 
i zrównoważonego rozwoju, oferowanie usług gospodar-
czych, biurowych i sekretaryjnych, aktualności, serwisy infor-
macyjne i wycinki prasowe na tematy bieżące, badania rynko-
we, analiza rynku, gromadzenie i analiza danych pochodzą-
cych z badań rynkowych, badania rynku i badania marketin-
gowe, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach han-
dlowych, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych towa-
rów, takich jak towary telekomunikacyjne, komputerowe, 
elektroniczne i elektryczne, części, wyposażenie i akcesoria 
do wyżej wymienionych towarów, karty z danymi, przyrządy 
i sprzęt do zabezpieczania, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
akcesoria mody, tekstylia, bielizna domowa, bagaż i torby, 
gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych towarów, takich 
jak materiały drukowane i materiały biurowe, zabawki, gry 
i sprzęt sportowy, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie, 
elektryczne produkty oświetleniowe i przybory gospodar-
stwa domowego, meble i meble, produkty kosmetyczne 
i przybory toaletowe, ogólne produkty apteczne, produkty 
do czyszczenia, produkty do opieki zdrowotnej, żywność, 
przyprawy i składniki spożywcze, napoje, w celu umożliwie-
nia klientom wygodnego oglądania i kupowania tych towa-
rów, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, usłu-
gi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomo-
cą Internetu, usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, udzielanie informacji i porad han-
dlowych i promocyjnych w sprawie dostarczania i promowa-
nia towarów oraz doboru i prezentacji towarów, udzielanie 
potencjalnym nabywcom informacji i porad handlowych 
i profesjonalnych na temat artykułów i towarów, kompilacja 
danych i transkrypcja, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, produkcja 
filmów reklamowych, opracowywanie katalogów, spisów 
w celu publikacji w Internecie, udostępnianie miejsca na stro-
nach internetowych na reklamę towarów i usług, komputero-
we zarządzanie plikami, przetwarzanie danych, telemarke-
ting, usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania 
wiadomości, zarządzanie ośrodkiem telefonicznej obsługi 
klienta dla osób trzecich, zarządzanie centrami zdalnego mo-
nitoringu na rzecz innych osób, zarządzanie danymi i elektro-
niczne usługi inwentaryzacyjne, usługi weryfikacji i potwier-
dzania przetwarzania danych w dziedzinie transportu, od-
praw lotniczych, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów po-
dróżnych oraz sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kul-
turalne, usługi weryfikacji z zakresu biletów, kuponów, bo-
nów, zniżek, programów lojalnościowych, kart upominko-
wych oraz certyfikatów upominkowych, administrowanie 
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachę-
ty, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych [usług], 36 usługi finansowe, usługi ban-
kowe, ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, 
ubezpieczanie i finansowanie aparatury, systemów i instalacji 
telekomunikacyjnych, zapewnianie środków i świadczenie 
usług związanych z kartami kredytowymi, świadczenie usług 
w zakresie elektronicznego przelewu środków finansowych 
i obsługa transakcji on-line, przetwarzanie płatności za zakup 
towarów i usług za pośrednictwem elektronicznej sieci łącz-

nościowej, zautomatyzowane usługi płatnicze, bankowość 
elektroniczna za pośrednictwem światowej sieci komputero-
wej [bankowość internetowa], elektroniczne przetwarzanie 
płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
elektroniczny transfer funduszy za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, usługi płatnicze świadczone za pośrednic-
twem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunika-
cyjnych, usługi gwarancji płatności dokonywanych za pomo-
cą przekazów pieniężnych, obsługa płatności, elektroniczny 
przelew walut, usługi płatności bezdotykowych, inwestycje 
i usługi administrowania funduszami, administrowanie fun-
duszami i inwestycjami, skomputeryzowane usługi finanso-
we, świadczenie usług w zakresie wyceny on-line, majątek 
nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami oraz informacja 
i doradztwo dotyczące powyższego, udzielanie informacji fi-
nansowych, notowania giełdowe, usługi informacyjne doty-
czące akcji i udziałów, pośrednictwo w obrocie akcjami i obli-
gacjami, pozyskiwanie funduszy, zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, organizowanie zbiórek funduszy i imprez 
w celach charytatywnych, sponsorowanie finansowe, usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące ubezpieczeń, spraw fi-
nansowych, spraw monetarnych, bankowości domowej i in-
ternetowej, informacji w zakresie akcji i udziałów, maklerstwa 
w zakresie akcji i obligacji, świadczone online z komputero-
wej bazy danych lub Internetu, pośrednictwo w zakresie 
energii, emisja bonów wartościowych, usługi doradcze, kon-
sultingowe i informacyjne, dotyczące wszystkich wymienio-
nych wyżej usług, 37 instalacja, konserwacja i naprawy apara-
tów i systemów telekomunikacyjnych, telefonów, telefonów 
przenośnych i słuchawek telefonicznych, aparatów przywo-
ławczych, radiowych aparatów przywoławczych, aparatów 
radiotelefonicznych, komputerów i organizerów osobistych, 
sprzętu komputerowego, nadajników i odbiorników satelitar-
nych, urządzeń i sprzętu elektronicznego, elektronicznego 
sprzętu biznesowego, maszyn i sprzętu biurowego, elektro-
nicznych notebooków i tabletów, aparatów i sprzętu telewi-
zyjnego i radiowego, urządzeń i sprzętu fotograficznego i ob-
razującego, sieci komunikacyjnych, modernizowanie sprzętu 
komputerowego, instalacja, utrzymywanie i naprawa urzą-
dzeń zabezpieczających i uwierzytelniających, utrzymywanie 
i naprawa elektronicznych urządzeń, przyrządów i systemów 
do nawigacji i pozycjonowania, kładzenie, zakopywanie, na-
prawa i utrzymywanie kabli, usługi informacyjne, doradztwo 
i konsultacje w zakresie wszystkich powyższych usług, świad-
czone online za pośrednictwem komputerowej bazy danych 
lub Internetu lub innych środków, usługi informacyjne i do-
radcze związane z montażem, konserwacją i naprawami 
sprzętu gospodarstwa domowego, świadczone za pomocą 
połączeń telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradz-
two w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów świadczone 
za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi infor-
macyjne dotyczące napraw lub instalacji, świadczone on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, 38 usługi teleko-
munikacyjne, usługi łączności, usługi telefoniczne, usługi łącz-
ności telefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone 
za pomocą telefaksu, usługi teleksowe, usługi gromadzenia 
i przesyłania wiadomości, radiowe usługi przywoławcze, usłu-
gi przełączania rozmów telefonicznych na inny numer, usługi 
automatycznego odbierania telefonu, usługi biura numerów 
oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór 
dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi wiado-
mości elektronicznych, usługi informacyjne on-line związane 
z telekomunikacją, usługi wymiany danych, przekazywanie 
danych za pomocą telekomunikacji, transmisja plików cyfro-
wych, usługi łączności satelitarnej, usługi transmisyjne, nada-
wanie lub transmisja programów radiowych lub telewizyj-
nych, filmów i interaktywnych gier, usługi wideotekstowe, te-
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letekstowe i przeglądania danych, nadawanie, przekazywanie 
i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych 
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi w zakresie 
przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie wideokon-
ferencji, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie informacji, 
w tym stron internetowych, programów komputerowych 
i innych danych, wynajem czasu dostępu do serwera baz da-
nych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych dla tele-
fonicznych hotlines i centrów obsługi telefonicznej call-cen-
ter, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych hotlines 
i centrów obsługi telefonicznej call-center, zapewnianie do-
stępu do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunika-
cyjnych z Internetem lub bazami danych, zapewnianie użyt-
kownikom dostępu do Internetu (dostawcy usług), umożli-
wianie i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyj-
nych i forów dyskusyjnych, zapewnianie dostępu do stron 
z muzyką cyfrową w Internecie, zapewnianie dostępu 
do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej 
za pomocą telekomunikacji, umożliwianie dostępu do infra-
struktury telekomunikacyjnej i sieci dla innych operatorów 
i osób trzecich, wynajem infrastruktury telekomunikacyjnej 
i sieci innym operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu 
do telekomunikacji, wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, łączność za pomocą komputera, 
transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizual-
nych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub 
Internetu, tymczasowe umożliwianie dostępu do Internetu 
na rzecz osób trzecich, elektroniczna transmisja danych doty-
czących płatności elektronicznych przez globalną sieć kom-
puterową, usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości 
i aktualności, wypożyczanie, leasing lub wynajem aparatów, 
urządzeń, instalacji lub komponentów do wykorzystania przy 
świadczeniu wszystkich wyżej wymienionych usług, zapew-
nienie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszu-
kiwania danych, wynajem czasu dostępu do komputerowej 
bazy danych, wynajem czasu dostępu do biuletynów kom-
puterowych i tablic ogłoszeń oraz do sieci komputerowych, 
usługi świadczone przez dostawców Internetu, dostarczanie 
i obsługa konferencji elektronicznych, usługi doradcze, infor-
macyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej 
usług, 39 odbieranie, składowanie i dostarczanie towarów, 
organizowanie i świadczenie usług w zakresie doręczania to-
warów zamówionych korespondencyjnie, pakowanie i owija-
nie towarów, fizyczne magazynowanie przechowywanych 
elektronicznie zarchiwizowanych danych, zdjęć, plików audio, 
plików obrazowych, cyfrowych plików wideo, gier elektro-
nicznych i dokumentów, organizacja transportu i podróży, 
rezerwacja miejsc na podróż, informacja i doradztwo doty-
czące podróży i transportu, organizowanie podróży oraz 
udzielanie informacji z tym związanych, wszystko świadczo-
ne on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, wy-
tyczanie tras pojazdów przez komputer w sieciach danych, 
śledzenie i monitorowanie lądowych, wodnych i powietrz-
nych pojazdów oraz flot pojazdów poprzez elektroniczną 
nawigację i urządzenia lokalizujące, usługi dotyczące wynaj-
mu, zakupu i organizowania parkowania pojazdów, w tym 
dokonywanie rezerwacji poprzez łącza telekomunikacyjne, 
usługi w zakresie czarterowania pojazdów, usługi informacyj-
ne i usługi w zakresie porównywania cen i specyfikacji pojaz-
dów świadczone za pomocą środków telekomunikacji, infor-
macje o ruchu drogowym, usługi weryfikacji i uwierzytelnia-
nia dokumentów podróżnych, usługi świadczone dla pasaże-
rów w punktach odprawy w portach lotniczych, usługi do-
radcze, konsultingowe i informacyjne, dotyczące wszystkich 
wymienionych wyżej usług, 41 nauczanie i szkolenia, usługi 
rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, informacja do-
tycząca edukacji, rozrywki, wydarzeń sportowych i kultural-

nych dostarczanych on-line z komputerowych baz danych 
lub z Internetu lub za pośrednictwem innych środków, usługi 
w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputero-
wych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi wy-
najmowania wideo, audio oraz gier komputerowych, świad-
czenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, pu-
blikowanie i produkcja muzyki, filmów (innych niż reklamo-
we), programów radiowych i telewizyjnych oraz programów 
typu telezakupy i zakupów internetowych, organizowanie 
gier i konkursów, udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line, udostępnianie programów dla gier wideo powszech-
nego użytku i podręcznych urządzeń do gier za pośrednic-
twem komunikacji bezprzewodowej, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i dzienników, filmowe, telewizyjne 
i wideo muzyczne usługi rozrywkowe za pośrednictwem sie-
ciowych stron interaktywnych, publikacja tekstów w formie 
elektronicznej lub innej, usługi publikowania i realizacji me-
diów dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze, 
organizacja, produkcja i pokazy koncertów muzycznych, mu-
sicali, występów teatralnych i wideo, festiwali, tras i innych 
muzycznych oraz kulturalnych występów, wydarzeń i działań, 
organizacja, zarządzanie lub przygotowanie imprez z zakresu 
gier wideo, obróbka poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wi-
deo i filmu, programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, 
kursów, konwencji i wystaw, interaktywne i korespondencyj-
ne kursy szkoleniowe i sesje prowadzone online za pośred-
nictwem łączy telekomunikacyjnych lub sieci komputero-
wych lub innych środków, tłumaczenia, usługi galerii sztuki 
świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunika-
cyjnych, usługi gier, usługi klubów, rezerwacja biletów i usługi 
w zakresie rezerwacji na imprezy rozrywkowe, sportowe i kul-
turalne, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu do-
starczanie informacji elektronicznych, w tym informacji archi-
walnych, w formie tekstów elektronicznych, informacji i da-
nych audio i/lub wideo, gier i zabaw, udostępnianie muzyki 
cyfrowej z Internetu, udostępnianie fotografii, obrazów, gra-
fik, klipów dźwiękowych, filmów wideo i programów audio 
wizualnych on-line lub z komputerowych baz danych lub 
z Internetu lub ze stron internetowych, usługi fotograficzne, 
mentoring biznesowy, usługi informacyjne i doradcze doty-
czące wszystkich powyższych usług, 42 naukowe i technicz-
ne usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi w zakresie 
badań laboratoryjnych, zarządzanie projektami badawczymi, 
w zakresie projektowania i opracowywania, prace badawczo-
-rozwojowe i projektowe w zakresie produktów, badania 
techniczne, usługi z zakresu badań, projektowania i rozwoju 
dotyczące komputerów, programów komputerowych, syste-
mów komputerowych, rozwiązań służących wprowadzaniu 
oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, 
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, systemów prze-
twarzania danych, zarządzania danymi, systemów skompute-
ryzowanego przetwarzania informacji, usług łącznościowych, 
rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych, sys-
temów komunikacyjnych i interfejsów sieciowych oraz ofero-
wanie doradztwa technicznego, informacji i porad dotyczą-
cych wyżej wymienionych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów kompu-
terowych, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyj-
nego do sieci chmur obliczeniowych, projektowanie i plano-
wanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie 
i opracowywanie programów zabezpieczających przed za-
grożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie 
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi 
w zakresie testów technicznych, testowanie przemysłowe, 
przygotowywanie raportów i opracowań technicznych, usłu-
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gi w zakresie technologii informacyjnych, chmura obliczenio-
wa, projektowanie i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, konserwacja, uaktualnianie i projektowanie oprogra-
mowania sprzętowego, oprogramowania komputerowego 
i programów komputerowych, programowanie komputerów, 
przygotowywanie i udostępnianie informacji dotyczącej 
komputerów i programów wspomagających sieci kompute-
rowe, usługi doradztwa i konsultacji technicznych w dziedzi-
nie informatyki i telekomunikacji, konsultacje w dziedzinie 
sieci i usług chmur obliczeniowych, doradztwo techniczne 
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania 
komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w dzie-
dzinie integracji systemu komputerowego, technologii infor-
macyjnej, architektury i infrastruktury technologii informacyj-
nej, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
projektowanie i rozwijanie systemów komputerowych oraz 
systemów i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie 
zarządzania komputerowego, usługi wsparcia operacyjnego 
dla sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci 
transmisji danych, usługi komputerowe on-line, dostarczane 
bezpośrednio (on-line) usługi w zakresie programowania, 
programowanie programów zabezpieczających przed zagro-
żeniami internetowymi, wypożyczanie komputerów, projek-
towanie, grafika i tekst na zamówienie, wszystko do kompila-
cji stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia obrazów 
wirtualnych i interaktywnych, tworzenie, obsługa i konserwa-
cja baz danych, intranetów i witryn internetowych, tworzenie, 
utrzymywanie i prowadzenie witryn internetowych dla osób 
trzecich, prowadzenie baz danych, dzienników sieciowych, 
portali internetowych, hosting platform w Internecie, świad-
czenie usług serwerowych dla aplikacji oprogramowania 
komputerowego na rzecz osób trzecich, hosting przestrzeni 
pamięciowej w Internecie, hosting i wynajmowanie prze-
strzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting platform 
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, 
hosting multimediów i aplikacji interaktywnych, hosting 
oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, ho-
sting obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktyw-
nych, hosting obiektów internetowych online dla osób trze-
cich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji 
i informacji, hosting serwerów, instalacja i utrzymanie progra-
mów komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania online aplikacji, narzędzi oprogramowania i operacyj-
nego oprogramowania online nie do pobrania do sieci i ser-
werów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie 
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów kompu-
terowych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie 
oprogramowania do gier komputerowych, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjne-
go online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytko-
wania sieci do przetwarzania w chmurze, umożliwianie tym-
czasowego użytkowania programów bezpieczeństwa inter-
netowego, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach 
do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, tworze-
nie, obsługa i konserwacja witryn internetowych, stron inter-
netowych i portali do rejestrowania tekstu, obrazów i muzyki 
udostępnianych za pośrednictwem albo komputerów albo 
telefonów komórkowych, świadczenie usług informacyjnych 
i doradztwa online na temat wyżej wymienionych usług 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Interne-
tu, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostę-
pu zdalnego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w za-
kresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, zarzą-
dzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, 
konfigurowanie sieci komputerowych przez oprogramowa-

nie komputerowe, usługi w zakresie integracji systemów 
komputerowych, skomputeryzowane zarządzanie projekta-
mi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych (EDP), 
administracja serwerów, prognozowanie pogody, udzielanie 
informacji meteorologicznych, projektowanie dekoracji 
wnętrz, usługi przechowywania danych, obsługa i udostęp-
nianie wyszukiwarek, usługi informacyjne i doradcze związa-
ne w wszystkimi wyżej wymienionymi usługami, 44 usługi 
monitorowania, konsultacji, informacyjne i doradcze w zakre-
sie opieki zdrowotnej, medycznej oraz zdrowia fizycznego, 
psychicznego i emocjonalnego, usługi pomocy medycznej, 
usługi monitoringu i pomocy w razie nagłego wypadku 
w miejscach opieki medycznej i zdrowotnej, usługi konsulta-
cyjne, doradcze i informacyjne w zakresie farmacji, usługi 
konsultacyjne, informacyjne i doradcze w zakresie urody, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z od-
żywianiem, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt.

(210) 495149 (220) 2019 01 23
(731) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Tunel Historii
(510), (511) 41 usługi wesołych miasteczek, usługi parków 
rozrywki, usługi ogrodów zabaw, usługi muzeów jako wysta-
wy sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii.

(210) 495152 (220) 2019 01 24
(731) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) back to the past
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 495160 (220) 2019 01 24
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECHO SERCA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cy-
frowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, au-
dycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, 
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewi-
zji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydaw-
nictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, 
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotogra-
ficzne, odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficzne, 
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urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione 
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, sa-
moprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy 
fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotogra-
ficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami spor-
towymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania 
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii 
[nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmien-
ne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry 
komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry kompu-
terowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne 
(nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wyna-
jem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środ-
kach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i spon-
sorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz 
filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organi-
zacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamo-
wych, usługi marketingu i public relations, merchandising, 
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów w rodzaju: sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych, artykułów: kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i skle-
pie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsu-
mentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 ob-
sługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także 
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym 
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo-
dową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental-
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi 
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej roz-
rywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci 
komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z kompu-
terowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, 
organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, w tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, do-
stęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
rozrywkowe w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów na-
grań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi 
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradz-
two komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 495161 (220) 2019 01 24
(731) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) VELOX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 komputerowe stanowisko kasowe.

(210) 495162 (220) 2019 01 24
(731) FUNDACJA ECCC, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ECCC

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja 
o edukacji.

(210) 495163 (220) 2019 01 24
(731) FUNDACJA ECCC, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ECCC EUROPEJSKI CERTYFIKAT 

KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja 
o edukacji.

(210) 495166 (220) 2019 01 24
(731) CHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) CX
(510), (511) 6 koła i zestawy kołowe metalowe, rolki me-
talowe inne niż do maszyn, zestawy kołowe metalowe 
do rusztowań metalowych, metalowe koła do pojemników 
metalowych, kółka samonastawne metalowe, zestawy koło-
we skrętne z hamulcem metalowe, wyroby metalowe pro-
dukowane w procesie obróbki mechanicznej: koła i zestawy 
kołowe metalowe, wyroby metalowe, w tym: blachowkręty, 
cybanty, czopy, drobne wyroby żelazne i metalowe, drobnica 
metalowa sprężyny, elementy złączne, gwoździe, gwoździe, 
gwoździe z szeroką główką, metalowe haki i jarzma, klamry 
(zaciski) metalowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, 
kotki rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki metalowe, 
metalowe elementy stolarki budowlanej, metalowe nakładki, 
nakrętki, nity, pierścienie dystansowe, podkładki, szpilki, śruby, 
śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, zawieszki 
złącz i złączki, 7 części do maszyn: łożyska toczne, akcesoria 
łożyskowe, akcesoria do łożysk tocznych, oprawy do łożysk 
tocznych, obudowy, łożyska ślizgowe, główki cięgieł, tuleje 
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łożyskowe, znormalizowane części maszyn, sprzęgła i głowice 
przegubowe, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, części 
maszyn produkowane na specjalne zamówienie, części za-
mienne do maszyn, narzędzia do części maszyn, łańcuchy na-
pędowe inne niż do pojazdów lądowych, koła pasowe, pasy 
do kół pasowych, pasy do przenośników, pasy do silników, 
pasy napędowe, pasy klinowe, pasy zębate, pasy taśmowe 
płaskie, pasy wariatorowe, pasy dwustronne, pasy zespolone, 
złącza uszczelniające, zestawy naprawcze do piast kół, zesta-
wy łożysk rowerowych, łożyska samochodowe, łożyska tocz-
ne do maszyn i urządzeń rolniczych, łożyska przemysłowe, 
12 piasty do kół pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, 
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 17 pierścienie 
uszczelniające, uszczelnienia czołowe obrotowych elemen-
tów maszyn, podkładki elastyczne, uszczelki, uszczelnienia 
techniczne do maszyn, obrabiarek oraz silników pojazdów 
mechanicznych, materiały uszczelniające, podkładki z gumy 
lub fibry, pierścienie gumowe, gumowe artykuły formo-
we, sznury i uszczelnienia z gumy pełnej i porowatej, profile 
z gumy pełnej, profile z gumy porowate, 20 koła do wózków 
podnośnikowych, transportowych i do wózków sklepowych, 
kółka samonastawne niemetalowe, zestawy kołowe skrętne 
z hamulcem niemetalowe, elementy z tworzyw sztucznych: 
kołki, podkładki, kapturki, 35 usługi w zakresie prowadzenia 
sprzedaży części maszyn: łożysk tocznych i ślizgowych, akce-
soriów łożyskowych, opraw do łożysk tocznych, pasów klino-
wych, znormalizowanych części maszyn, sprzęgieł, części ma-
szyn, sprzęgieł, części maszyn produkowanych na specjalne 
zamówienie, główek cięgieł, złączek uszczelniających, części 
zamiennych do maszyn oraz części samochodowych, usługi 
w zakresie prowadzenia sklepów i hurtowni z następującymi 
towarami: koła i zestawy kołowe metalowe, rolki metalowe 
inne niż do maszyn, metalowe zestawy kołowe do rusztowań 
metalowych, metalowe kota do pojemników metalowych, 
kółka samonastawne metalowe, zestawy kołowe skrętne 
z hamulcem metalowe, wyroby metalowe produkowane 
w procesie obróbko mechanicznej: koła o zestawy kołowe 
metalowe, wyroby metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, 
czopy, drobne wyroby żelazne i metalowe, drobnica metalo-
wa sprężyny, elementy złączne, gwoździe, gwoździe z szero-
ką główką, metalowe haki i jarzma, klamry(zaciski) metalowe, 
kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, kołki rozporowe, 
kołnierze metalowe, kształtki koła i zestawy kołowe metalo-
we, rolki metalowe inne niż do maszyn, metalowe elementy 
stolarki budowlanej, metalowe nakładki, nakrętki, nity, pier-
ścienie dystansowe, podkładki szpilki, śruby, śruby oczkowe, 
uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, zawieszki złącz i złączki, czę-
ści do maszyn: łożyska toczne, akcesoria łożyskowe, akcesoria 
do łożysk tocznych, oprawy do łożysk tocznych, obudowy, 
łożyska ślizgowe, główki cięgieł, tuleje łożyskowe, znormali-
zowane części do maszyn, sprzęgła i głowice przegubowe, 
sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, części maszyn 
produkowanych na specjalne zamówienie, części zamienne 
do maszyn, narzędzia do części maszyn, łańcuchy napędowe 
inne niż do pojazdów lądowych, kota pasowe, pasy do kół 
pasowych, pasy do przenośników, pasy do silników, pasy na-
pędowe, pasy klinowe, pasy zębate, pasy taśmowe płaskie, 
pasy wariatorowe, pasy dwustronne, pasy zespolone, złącza 
uszczelniające, zestawy naprawcze do piast kół, zestawy ło-
żysk rowerowych, łożyska samochodowe, łożyska toczne 
do maszyn, i urządzeń rolniczych, łożyska przemysłowe, piasty 
do kół pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, łańcuchy 
napędowe do pojazdów lądowych, pierścienie uszczelniają-
ce, uszczelnienia obrotowe do elementów maszyn, podkładki 
elastyczne, uszczelki, uszczelnienia techniczne do maszyn, 
obrabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych, mate-
riały uszczelniające, podkładki z gumy lub z fibry, pierścienie 

gumowe, gumowe artykuły formowe, sznury i uszczelnienia 
z gumy pełnej i porowatej, profile z gumy pełnej i porowatej, 
koła do wózków podnośnikowych, transportowych i do wóz-
ków sklepowych, kółka samonastawne niemetalowe, zestawy 
kołowe skrętne z hamulcem niemetalowe, usługi w zakresie 
prowadzenia sklepów i hurtowni oferujących towary: wyro-
by metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne 
wyroby żelazne i metalowe, drobnica metalowa - sprężyny, 
elementy złączne, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, me-
talowe haki jarzma, klamry (zaciski) metalowe, kołki metalowe, 
kołki do ścian, metalowe, kołki rozporowe, kołnierze metalo-
we, kształtki metalowe, metalowe elementy stolarki budow-
lanej, metalowe nakładki, nakrętki, nity, pierścienie dystanso-
we, podkładki, szpilki, śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, 
zaciski, zatrzaski, zawieszki złącz i złączki, części do maszyn, 
w szczególności: łożyska ślizgowe, główki cięgieł, łańcuchy na-
pędowe, inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia do części 
maszyn, oprawy do łożysk tocznych, pasy do kół pasowych, 
pasy do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe pasy 
klinowe, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, tuleje łoży-
skowe, złącza uszczelniające, znormalizowane części maszyn, 
części maszyn produkowane na specjalne zamówienie, za-
mienne części maszyn, piasty kół pojazdów, piasty do kół po-
jazdów, uszczelnienia techniczne do maszyn, obrabiarek oraz 
silników pojazdów mechanicznych, materiały uszczelniające, 
podkładki z gumy lub fibry, elementy z tworzyw sztucznych: 
kołki, podkładki, kapturki.

(210) 495346 (220) 2019 01 29
(731) PILCH ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY 

PILCH, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PILCH

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, gry planszowe, gry edukacyjne, gry 
sprawnościowe, gry zręcznościowe, gry rehabilitacyjne, gry 
logiczne, gry polegające na konstruowaniu, gry logope-
dyczne, gry z drewna, zabawki, zabawki ruchome, zabawki 
edukacyjne, zabawki zręcznościowe, zabawki sprawnościo-
we, zabawki logopedyczne, zabawki z drewna, kręgle, kloc-
ki, puzzle, warcaby, domino, piłkarzyki, karty do gry, rzutki, 
śmieszne rzeczy, atrapy, żarty, układanki, marionetki, maskot-
ki, upominki w postaci zabawek, upominki w postaci zaba-
wek edukacyjnych, pacynki, balony, bąki, domki dla lalek, 
figurki do zabawy, gra w kulki, gry towarzyskie, gry z obrę-
czami, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, 
hulajnogi do zabawy, rowery do zabawy, huśtawki, modele 
będące zabawkami, samochody do zabawy, 35 prowadzenie 
sklepu, hurtowni z artykułami tj: gry, gry planszowe, gry edu-
kacyjne, gry sprawnościowe, gry zręcznościowe, gry rehabi-
litacyjne, gry logiczne, gry polegające na konstruowaniu, gry 
logopedyczne, gry z drewna, zabawki, zabawki ruchome, za-
bawki edukacyjne, zabawki zręcznościowe, zabawki spraw-
nościowe, zabawki logopedyczne, zabawki z drewna, kręgle, 
klocki, puzzle, warcaby, domino, piłkarzyki, karty do gry, rzut-
ki, śmieszne rzeczy, atrapy, żarty, układanki, marionetki, ma-
skotki, upominki w postaci zabawek,upominki w postaci za-
bawek edukacyjnych, pacynki, balony, bąki, domki dla lalek, 
figurki do zabawy, gra w kulki, gry towarzyskie, gry z obrę-
czami, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, 
hulajnogi do zabawy, rowery do zabawy, huśtawki, modele 
będące zabawkami, samochody do zabawy, reklama.
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(210) 495360 (220) 2019 01 30
(731) PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) IZOCHEM
(510), (511) 1 kleje [klejenie], kleje do płytek ściennych, pod-
łogowych, sufitowych, kleje i preparaty klejące przeznaczo-
ne dla przemysłu, kleje kontaktowe, kleje poliuteranowe, 
kleje do pokryć podłogowych, kleje do powłok sufitowych, 
kleje do wykańczania i gruntowania, kleje przemysłowe 
do użytku w budownictwie, kleje do pokryć dachowych na-
kładane na gorąco, kleje na bazie kauczuku do użytku prze-
mysłowego, preparaty do klejenia, spoiwa jako preparaty 
do impregnacji wodoodpornej, z wyjątkiem farb, produkty 
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, 
lakiery, farby bakteriobójcze, farby ceramiczne, lakier asfalto-
wy, lakier bitumiczny, powłoki, 17 kauczuk, gutaperka, guma, 
azbest, mika i wyroby z tych materiałów ujęte w tej klasie, 
tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, 
materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izo-
lacyjne, rury elastyczne niemetalowe, farby izolacyjne, lakier 
izolacyjny, oleje izolacyjne, szczeliwa do połączeń, tkaniny 
izolacyjne, żywice syntetyczne, kauczuk syntetyczny, taśmy 
izolacyjne, zaprawy izolacyjne, ognioodporne materiały izo-
lacyjne, uszczelnienia wodoodporne, powłoki uszczelniające 
epoksydowe i poliuretanowe, uszczelniacze poliuretano-
we, substancje do izolacji przeciwwilgociowych, zaprawy 
zelniające, powłoki uszczelniające epoksydowe i poliureta-
nowe, uszczelniacze poliuretanowe, substancje do izolacji 
przeciwwilgociowych, zaprawy izolacyjne, związki chemicz-
ne do uszczelniania przecieków, materiały uszczelniające, 
uszczelnienia wodoodporne, masa bitumiczna kauczuko-
wa, dyspersyjna folia hydroizolacyjna, uszczelki, kity, taśmy 
uszczelniającej, kleje izolacyjne, 19 asfalt, bitumiczne powło-
ki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, materia-
ły budowlane niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, 
pokrycia ścienne nie z metalu, zaprawy budowlane, po-
włoki [materiały budowlane], smołowane taśmy do użytku 
w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, nie-
metalowe, gonty bitumiczne, dyspersyjna masa asfaltowo-
-kauczukowa, pokrycia dachowe niemetalowe, konstrukcje 
niemetalowe, baseny kąpielowe pływackie [konstrukcje 
niemetalowe], materiały do pokryć nawierzchni drogi, ma-
teriały wiążące do naprawy drogi, okładziny niemetalowe, 
posadzki przemysłowe epoksydowe, elastyczne wyroby wo-
dochronne grubowarstwowe bitumiczne i dyspersyjne, za-
bezpieczające przed przenikaniem wilgoci i wody do hydro-
izolacji, zaprawy budowlane mineralne, zaprawy budowlane 
uszczelniające, masy szpachlowe uszczelniające.

(210) 495361 (220) 2019 01 30
(731) PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) PARAQUA
(510), (511) 1 kleje [klejenie], kleje do płytek ściennych, pod-
łogowych, sufitowych, kleje i preparaty klejące przeznaczo-
ne dla przemysłu, kleje kontaktowe, kleje poliuteranowe, 
kleje do pokryć podłogowych, kleje do powłok sufitowych, 
kleje do wykańczania i gruntowania, kleje przemysłowe 
do użytku w budownictwie, kleje do pokryć dachowych na-
kładane na gorąco, kleje na bazie kauczuku do użytku prze-
mysłowego, preparaty do klejenia, spoiwa jako preparaty 
do impregnacji wodoodpornej, z wyjątkiem farb, produkty 
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, 

lakiery, farby bakteriobójcze, farby ceramiczne, lakier asfalto-
wy, lakier bitumiczny, powłoki, 17 kauczuk, gutaperka, guma, 
azbest, mika i wyroby z tych materiałów ujęte w tej klasie, 
tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, 
materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izo-
lacyjne, rury elastyczne niemetalowe, farby izolacyjne, lakier 
izolacyjny, oleje izolacyjne, szczeliwa do połączeń, tkaniny 
izolacyjne, żywice syntetyczne, kauczuk syntetyczny, taśmy 
izolacyjne, zaprawy izolacyjne, ognioodporne materiały izo-
lacyjne, uszczelnienia wodoodporne, powłoki uszczelniające 
epoksydowe i poliuretanowe, uszczelniacze poliuretanowe, 
substancje do izolacji przeciwwilgociowych, zaprawy izo-
lacyjne, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, 
materiały uszczelniające, uszczelnienia wodoodporne, masa 
bitumiczna kauczukowa, dyspersyjna folia hydroizolacyjna, 
uszczelki, kity, taśmy uszczelniające, kleje izolacyjne, 19 as-
falt, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla 
budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, pokrycia 
dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu, zaprawy 
budowlane, powłoki [materiały budowlane], smołowane ta-
śmy do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy 
dachów, niemetalowe, gonty bitumiczne, dyspersyjna masa 
asfaltowo-kauczukowa, pokrycia dachowe niemetalowe, 
konstrukcje niemetalowe, baseny kąpielowe pływackie 
[konstrukcje niemetalowe], materiały do pokryć nawierzchni 
drogi, materiały wiążące do naprawy drogi, okładziny nieme-
talowe, posadzki przemysłowe epoksydowe, elastyczne wy-
roby wodochłonne grubowarstwowe bitumiczne i dysper-
syjne, zabezpieczające przed przenikaniem wilgoci i wody 
do hydroizolacji, zaprawy budowlane mineralne, zaprawy 
budowlane uszczelniające, masy szpachlowe uszczelniające.

(210) 495367 (220) 2019 01 30
(731) GRUPA 590 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA 590 people & technology

(531) 26.02.19, 26.02.03, 27.05.01, 26.04.10, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 9 instalacje AKPIA i elektryczne, 35 pośrednic-
two w rekrutacji i zatrudnieniu.

(210) 495415 (220) 2019 01 31
(731) PUDŁO KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PUDLEX, 
Toruń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Urzadzajtanio.pl

(531) 07.01.08, 24.17.02, 01.15.23, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pomo-
cą Internetu artykułów oświetleniowych i sprzętu oświetle-
niowego, artykułów wyposażania wnętrz takich jak: mebli, 
luster, tapet, donic, obrazów, paneli ściennych.
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(210) 495416 (220) 2019 01 31
(731) PUDŁO KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PUDLEX, 
Toruń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAJKOWE LAMPY

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za po-
mocą internetu artykułów oświetleniowych i sprzętu 
oświetleniowego.

(210) 495420 (220) 2019 01 31
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP rozrywka

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarza-
czach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, od-
twarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne 
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedial-
nych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwa-
lone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry 
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-
wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy 
fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficz-
ne, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione 
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, 
pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne 
i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotogra-
fie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stoja-
ki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną 
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewi-
zyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły 
sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby 
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w syste-
mie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radio-
wych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 

organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, 
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów w rodzaju: sprzętu, artykułów i programów 
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, 
artykułów: kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przeka-
zywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, 
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sateli-
tarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organi-
zowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, re-
portaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audio-
tekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego 
w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłosze-
niowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, 
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi 
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, 
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania 
nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie 
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyj-
nym i kulturalnym, usługi rozrywkowe w zakresie interaktyw-
nych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań 
i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 
42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w za-
kresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, do-
radztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 495427 (220) 2019 01 31
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP SPORT HD

(531) 27.05.01, 26.04.02, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarza-
czach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, od-
twarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne 
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedial-
nych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwa-
lone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry 
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-
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nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-
wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy 
fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficz-
ne, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione 
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, 
pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne 
i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotogra-
fie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stoja-
ki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną 
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewi-
zyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły 
sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby 
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w syste-
mie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radio-
wych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, 
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów w rodzaju: sprzętu, artykułów i programów 
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, 
artykułów: kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przeka-
zywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, 
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sateli-
tarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organi-
zowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, re-
portaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audio-
tekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego 
w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłosze-
niowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, 
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi 
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, 
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania 
nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie 
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyj-
nym i kulturalnym, usługi rozrywkowe w zakresie interaktyw-
nych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań 
i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 
42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w za-
kresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, do-
radztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 495430 (220) 2019 01 31
(731) ALVISA MONTBLANC,S.L., Montblanc, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MontBlanC

(531) 06.01.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 33 wódki.

(210) 495433 (220) 2019 01 31
(731) POMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA 

TURYSTYCZNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InComing Poland GDAŃSK & POMORSKIE REGION

(531) 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, kojarzenie inte-
resów oraz wymiana kontaktów i informacji biznesowych 
w zakresie pakietyzacji i sieciowania sprzedaży oferty usług 
turystycznych, usługi networkingowe, organizacja spotkań 
biznesowych dla osób trzecich, 41 usługi w zakresie orga-
nizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, 
konferencji, seminariów, zjazdów, usługi w zakresie organi-
zowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, 
kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, kon-
certów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, kon-
kursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów 
ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw 
z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne, usługi w za-
kresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szko-
leń, kursów, warsztatów i innych form kształcenia, publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe.

(210) 495434 (220) 2019 01 31
(731) POMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA 

TURYSTYCZNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InComing Poland GDAŃSK & POMORSKIE REGION

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, kojarzenie inte-
resów oraz wymiana kontaktów i informacji biznesowych 
w zakresie pakietyzacji i sieciowania sprzedaży oferty usług 
turystycznych, usługi networkingowe, organizacja spotkań 
biznesowych dla osób trzecich, 41 usługi w zakresie orga-
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nizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, 
konferencji, seminariów, zjazdów, usługi w zakresie organi-
zowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, 
kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, kon-
certów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, kon-
kursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów 
ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw 
z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne, usługi w za-
kresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szko-
leń, kursów, warsztatów i innych form kształcenia, publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe.

(210) 495438 (220) 2019 01 31
(731) POMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA 

TURYSTYCZNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InComing Poland GDAŃSK & POMORSKIE REGION

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, kojarzenie inte-
resów oraz wymiana kontaktów i informacji biznesowych 
w zakresie pakietyzacji i sieciowania sprzedaży oferty usług 
turystycznych, usługi networkingowe, organizacja spotkań 
biznesowych dla osób trzecich, 41 usługi w zakresie orga-
nizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, 
konferencji, seminariów, zjazdów, usługi w zakresie organi-
zowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, 
kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, kon-
certów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, kon-
kursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów 
ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw 
z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne, usługi w za-
kresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szko-
leń, kursów, warsztatów i innych form kształcenia, publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe.

(210) 495443 (220) 2019 01 31
(731) SARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZA RODZINA

(531) 02.07.12, 02.09.15, 26.01.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej towarów: środki do prania i wybielania, środki do czysz-
czenia, polerowania, odtłuszczania i ścierania, mydła, produk-

ty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, dezodoranty 
osobiste, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, pasty do obuwia, materiały oświetleniowe, świece, zni-
cze, paliwa, produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i higie-
niczne, dietetyczne środki lecznicze, żywność dla niemowląt, 
plastry i materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, pre-
paraty do niszczenia szkodników, środki chwasto- i grzybo-
bójcze, pieluszki jednorazowe, narzędzia ręczne, sztućce, no-
życzki, aparaty i nożyczki do golenia, urządzenia do rejestracji 
i odtwarzania obrazu i/lub dźwięku, magnetyczne i optyczne 
nośniki danych, programy komputerowe, sztuczne ognie i pe-
tardy, artykuły biurowe, papier, karton, dzienniki, czasopisma, 
książki, fotografie, papeteria, materiały klejące dla papeterii 
i gospodarstw domowych, nieelektryczne narzędzia ku-
chenne, grzebienie, szczotki, sprzęt do czyszczenia, naczynia 
kuchenne, wyroby ze szkła i porcelany, przybory toaletowe, 
pojemniki dla gospodarstwa domowego, wycieraczki do obu-
wia, dywaniki, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, gala-
retki, dżemy i kompoty, mleko i przetwory mleczne, jadalne 
oleje i tłuszcze, konserwy, pikle, sosy do sałat, kawa, herbata, 
kakao, przyprawy, produkty zbożowe, wyroby piekarnicze 
i cukiernicze, słodycze, lody, cukier, drożdże, miód, proszki 
do pieczenia, świeże owoce, jarzyny, mrożonki i dania gotowe 
do spożycia, wyroby garmażeryjne, nasiona, rośliny i natural-
ne kwiaty, pokarm dla zwierząt, wody mineralne gazowane 
i niegazowane, inne napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty 
do przygotowywania napojów, piwo, soki owocowe, napoje 
alkoholowe nisko- i wysokoprocentowe, wina, wódki, likiery, 
koniaki, tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, cygara, artykuły 
dla palących, zapałki, zapalniczki, usługi sprzedaży za pośred-
nictwem internetu i usługi sprzedaży wysyłkowej towarów, 
usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, usługi związane 
z prezentacją towarów, zarządzanie w działalności handlowej, 
organizowanie udziału w targach i wystawach, usługi rekla-
mowe, usługi w zakresie udzielania pomocy przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, usługi 
w zakresie doradztwa związanego z organizowaniem i kiero-
waniem działalnością gospodarczą.

(210) 495446 (220) 2019 01 31
(731) SARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZA RODZINA

(531) 02.07.12, 02.09.15, 26.01.03, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej towarów: środki do prania i wybielania, środki do czysz-
czenia, polerowania, odtłuszczania i ścierania, mydła, produk-
ty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, dezodoranty 
osobiste, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, pasty do obuwia, materiały oświetleniowe, świece, zni-
cze, paliwa, produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i higie-
niczne, dietetyczne środki lecznicze, żywność dla niemowląt, 
plastry i materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, pre-
paraty do niszczenia szkodników, środki chwasto- i grzybo-
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bójcze, pieluszki jednorazowe, narzędzia ręczne, sztućce, no-
życzki, aparaty i nożyczki do golenia, urządzenia do rejestracji 
i odtwarzania obrazu i/lub dźwięku, magnetyczne i optyczne 
nośniki danych, programy komputerowe, sztuczne ognie i pe-
tardy, artykuły biurowe, papier, karton, dzienniki, czasopisma, 
książki, fotografie, papeteria, materiały klejące dla papeterii 
i gospodarstw domowych, nieelektryczne narzędzia ku-
chenne, grzebienie, szczotki, sprzęt do czyszczenia, naczynia 
kuchenne, wyroby ze szkła i porcelany, przybory toaletowe, 
pojemniki dla gospodarstwa domowego, wycieraczki do obu-
wia, dywaniki, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, gala-
retki, dżemy i kompoty, mleko i przetwory mleczne, jadalne 
oleje i tłuszcze, konserwy, pikle, sosy do sałat, kawa, herbata, 
kakao, przyprawy, produkty zbożowe, wyroby piekarnicze 
i cukiernicze, słodycze, lody, cukier, drożdże, miód, proszki 
do pieczenia, świeże owoce, jarzyny, mrożonki i dania gotowe 
do spożycia, wyroby garmażeryjne, nasiona, rośliny i natural-
ne kwiaty, pokarm dla zwierząt, wody mineralne gazowane 
i niegazowane, inne napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty 
do przygotowywania napojów, piwo, soki owocowe, napoje 
alkoholowe nisko- i wysokoprocentowe, wina, wódki, likiery, 
koniaki, tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, cygara, artykuły 
dla palących, zapałki, zapalniczki, usługi sprzedaży za pośred-
nictwem internetu i usługi sprzedaży wysyłkowej towarów, 
usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, usługi związane 
z prezentacją towarów, zarządzanie w działalności handlowej, 
organizowanie udziału w targach i wystawach, usługi rekla-
mowe, usługi w zakresie udzielania pomocy przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, usługi 
w zakresie doradztwa związanego z organizowaniem i kiero-
waniem działalnością gospodarczą.

(210) 495583 (220) 2019 02 05
(731) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW 

EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUKE Grupa PFR

(531) 26.04.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 organizowanie i prowadzenie działalno-
ści ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej czynnej i biernej, 
w szczególności ubezpieczenie kredytu, gwarancje ubez-
pieczeniowe, ubezpieczenie ryzyk finansowych.

(210) 495585 (220) 2019 02 05
(731) KUNA DARIUSZ TŁOCZNIA SOKÓW OWOCOWYCH 

VERO, Dmosin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vero owoce górą!

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, powidła, konfitury, kom-
poty, marmolady, pasty owocowe, pasty warzywne, napoje 
na bazie mleka kokosowego, przeciery owocowe, przeciery 

warzywne, owoce przetworzone, organiczne owoce przetwo-
rzone, warzywa przetworzone, organiczne warzywa przetwo-
rzone, gotowane owoce, kandyzowane owoce, miąższ owo-
ców, mieszanki owoców i orzechów, owoce suszone, owoce 
mrożone, warzywa suszone, warzywa mrożone, 32 soki owo-
cowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, soki świeże, 
soki odtworzone z soku lub przecieru zagęszczonego, soki 
niepasteryzowane, soki pasteryzowane, soki klarowane, soki 
naturalnie mętne, soki przecierowe, soki organiczne, soki or-
ganiczne kwaszone, warzywne napoje typu smoothie, soki 
gazowane, soki skoncentrowane, lemoniady, syropy, nektary, 
napoje owocowe, napoje warzywne, napoje półmrożone, na-
poje mrożone, napoje mrożone gazowane, napoje gazowane, 
napoje organiczne gazowane, napoje gazowane aromatyzo-
wane, napoje składające się z mieszanki soków owocowych 
i warzywnych, napoje bezalkoholowe na bazie soków owoco-
wych, napoje bezalkoholowe zawierające soki warzywne, na-
poje bezalkoholowe gazowane na bazie soków owocowych, 
napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem 
wody i cukru, wody mineralne, wody mineralizowane, wody 
o smaku owocowym, wody aromatyzowane, wody wzbo-
gacane witaminami, sorbety, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: galaretki, dżemy, po-
widła, konfitury, kompoty, marmolady, pasty owocowe, pasty 
warzywne, napoje na bazie mleka kokosowego, przeciery 
owocowe, przeciery warzywne, owoce przetworzone, orga-
niczne owoce przetworzone, warzywa przetworzone, orga-
niczne warzywa przetworzone, gotowane owoce, kandyzo-
wane owoce, miąższ owoców, mieszanki owoców i orzechów, 
owoce suszone, owoce mrożone, warzywa suszone, warzywa 
mrożone, soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-wa-
rzywne, soki świeże, soki odtworzone z soku lub przecieru 
zagęszczonego, soki niepasteryzowane, soki pasteryzowane, 
soki klarowane, soki naturalnie mętne, soki przecierowe, soki 
organiczne, soki organiczne kwaszone, soki gazowane, soki 
skoncentrowane, lemoniady, syropy, nektary, napoje owoco-
we, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje mrożone, 
napoje mrożone gazowane, napoje gazowane, napoje orga-
niczne gazowane, napoje gazowane aromatyzowane, napoje 
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje 
bezalkoholowe zawierające soki warzywne, napoje bezal-
koholowe gazowane na bazie soków owocowych, napoje 
owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cu-
kru, wody mineralne, wody mineralizowane, wody o smaku 
owocowym, wody aromatyzowane, wody wzbogacane wi-
taminami, sorbety, warzywne napoje typu smoothie, usługi 
sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: 
galaretki, dżemy, powidła, konfitury, kompoty, marmolady, 
pasty owocowe, pasty warzywne, napoje na bazie mleka ko-
kosowego, przeciery owocowe, przeciery warzywne, owoce 
przetworzone, organiczne owoce przetworzone, warzywa 
przetworzone, organiczne warzywa przetworzone, gotowa-
ne owoce, kandyzowane owoce, miąższ owoców, mieszanki 
owoców i orzechów, owoce suszone, owoce mrożone, warzy-
wa suszone, warzywa mrożone, soki owocowe, soki warzyw-
ne, soki owocowo-warzywne, soki świeże, soki odtworzone 
z soku lub przecieru zagęszczonego, soki niepasteryzowane, 
soki pasteryzowane, soki klarowane, soki naturalnie mętne, 
soki przecierowe, soki organiczne, soki organiczne kwaszo-
ne, soki gazowane, soki skoncentrowane, lemoniady, syropy, 
nektary, napoje owocowe, napoje warzywne, napoje półmro-
żone, napoje mrożone, napoje mrożone gazowane, napoje 
gazowane, napoje organiczne gazowane, napoje gazowane 
aromatyzowane, napoje składające się z mieszanki soków 
owocowych i warzywnych, napoje bezalkoholowe na bazie 
soków owocowych, napoje bezalkoholowe zawierające soki 
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warzywne, napoje bezalkoholowe gazowane na bazie so-
ków owocowych, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, 
z dodatkiem wody i cukru, wody mineralne, wody minerali-
zowane, wody o smaku owocowym, wody aromatyzowane, 
wody wzbogacane witaminami, sorbety, warzywne napoje 
typu smoothie, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z na-
stępującymi produktami: galaretki, dżemy, powidła, konfitury, 
kompoty, marmolady, pasty owocowe, pasty warzywne, na-
poje na bazie mleka kokosowego, przeciery owocowe, prze-
ciery warzywne, owoce przetworzone, organiczne owoce 
przetworzone, warzywa przetworzone, organiczne warzy-
wa przetworzone, gotowane owoce, kandyzowane owoce, 
miąższ owoców, mieszanki owoców i orzechów, owoce su-
szone, owoce mrożone, warzywa suszone, warzywa mrożone, 
soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, soki 
świeże, soki odtworzone z soku lub przecieru zagęszczonego, 
soki niepasteryzowane, soki pasteryzowane, soki klarowa-
ne, soki naturalnie mętne, soki przecierowe, soki organiczne, 
soki organiczne kwaszone, soki gazowane, soki skoncentro-
wane, lemoniady, syropy, nektary, napoje owocowe, napoje 
warzywne, napoje półmrożone, napoje mrożone, napoje 
mrożone gazowane, napoje gazowane, napoje organiczne 
gazowane, napoje gazowane aromatyzowane, napoje składa-
jące się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje bezalko-
holowe zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe 
gazowane na bazie soków owocowych, napoje owocowe 
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, wody 
mineralne, wody mineralizowane, wody o smaku owocowym, 
wody aromatyzowane, wody wzbogacane witaminami, sor-
bety, warzywne napoje typu smoothie, usługi sprzedaży on-
-line związane z następującymi produktami: galaretki, dżemy, 
powidła, konfitury, kompoty, marmolady, pasty owocowe, pa-
sty warzywne, napoje na bazie mleka kokosowego, przeciery 
owocowe, przeciery warzywne, owoce przetworzone, orga-
niczne owoce przetworzone, warzywa przetworzone, orga-
niczne warzywa przetworzone, gotowane owoce, kandyzo-
wane owoce, miąższ owoców, mieszanki owoców i orzechów, 
owoce suszone, owoce mrożone, warzywa suszone, warzywa 
mrożone, soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-wa-
rzywne, soki świeże, soki odtworzone z soku lub przecieru 
zagęszczonego, soki niepasteryzowane, soki pasteryzowane, 
soki klarowane, soki naturalnie mętne, soki przecierowe, soki 
organiczne, soki organiczne kwaszone, soki gazowane, soki 
skoncentrowane, lemoniady, syropy, nektary, napoje owoco-
we, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje mrożone, 
napoje mrożone gazowane, napoje gazowane, napoje orga-
niczne gazowane, napoje gazowane aromatyzowane, napoje 
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje 
bezalkoholowe zawierające soki warzywne, napoje bezalko-
holowe gazowane na bazie soków owocowych, napoje owo-
cowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, 
wody mineralne, wody mineralizowane, wody o smaku owo-
cowym, wody aromatyzowane, wody wzbogacane witamina-
mi, sorbety, warzywne napoje typu smoothie.

(210) 495601 (220) 2019 02 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR HEALTHY WEAR
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, podkłady, fluidy, bazy, pudry sypkie, 
prasowane, kompakty, kosmetyki kolorowe do oczu, tusze, 
mascary do rzęs, kredki, eyelinery, stylizatory do brwi, sztucz-
ne rzęsy, kosmetyki do ust, pomadki, błyszczyki, konturówki, 

kosmetyki do paznokci, odżywki, lakiery, produkty kolorowe 
do policzków, rozświetlacze, pudry, rozświetlające, pudry 
brązujące, róże, utrwalacze makijażu, środki do usuwania 
makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, maseczki do twa-
rzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty 
nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, prepara-
ty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, 
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody 
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepa-
raty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 pre-
paraty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji 
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycz-
nych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele 
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty 
do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów 
leczniczych.

(210) 495656 (220) 2019 02 06
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) CANDITON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia miejsc 
intymnych.

(210) 495754 (220) 2019 02 08
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) COLDACTIVE
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
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płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 495755 (220) 2019 02 08
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) INOVOX
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 

z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 495757 (220) 2019 02 08
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) IBUSIN
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 495759 (220) 2019 02 08
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) muratorfinanse.
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(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednic-
two w usługach finansowych, pośrednictwo w umowach 
kredytowych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecz-
nych, organizowanie kredytów, doradztwo kredytowe, kon-
sultacje kredytowe, doradztwo dotyczące kredytów, usługi 
doradcze dotyczące kredytów, usługi w zakresie informacji 
kredytowej, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecz-
nych, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, sprawdza-
nia zdolności kredytowej, usługi w zakresie oceny zdolności 
kredytowej, ocena zdolności kredytowej firm i osób prywat-
nych, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdol-
nością kredytową firm i osób fizycznych, doradztwo ubez-
pieczeniowe, analizy finansowe.

(210) 495790 (220) 2019 02 11
(731) JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) B-Lite
(510), (511) 9 soczewki okularowe.

(210) 495804 (220) 2019 02 11
(731) PAWELEC MARCIN, PAWELEC MAŁGORZATA TOP- 

-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA 
CYWILNA, Mełgiew-Krępiec

(540) (znak słowny)
(540) EASICOAT
(510), (511) 2 farby, lakiery, pokosty, masy szpachlowe far-
biarskie, szpachlowe masy lakiernicze, szpachle pod farby, 
szpachle pod lakiery, zaprawy farbiarskie, podkłady pod 
farby i lakiery, barwniki, rozcieńczalniki i spoiwa do farb, 
utrwalacze do farb, rozcieńczalniki do lakierów, zagęszcza-
cze do lakierów i barwników, preparaty zapobiegające mato-
waniu metali, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, 
powłoki zapobiegające korozji podwozia pojazdów, farby 
przeciw zanieczyszczeniom, lakiery przeciw zanieczyszcza-
niom, środki antykorozyjne, antykorozyjne taśmy, oleje i sma-
ry przeciwrdzewne.

(210) 495807 (220) 2019 02 11
(731) FILIPEK FRANCISZEK P.P.U.H. DOOR, Proszówki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P.P.U.H. DOOR

(531) 07.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 aluminium [glin], blacha [płyty, arkusze], bla-
cha stalowa cienka, drzwi (urządzenia do otwierania -) nie-
elektryczne, drzwi metalowe, drzwi wahadłowe metalowe, 
klamki do drzwi metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje 
metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo], listwy profilo-
we metalowe dla budownictwa, nieelektryczne urządzenia 
do otwierania okien, nieelektryczne urządzenia do zamyka-
nia okien, okna metalowe, okucia do drzwi metalowe, oku-
cia metalowe, okucia metalowe do okien, okucia stosowane 
w budownictwie, metalowe, ościeżnice metalowe, progi me-
talowe, prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], rolety 
zewnętrzne metalowe, rolki, prowadnice do okien przesuw-

nych, rygle okienne metalowe, słupy metalowe [elementy 
konstrukcyjne], werandy metalowe [budownictwo], zamki 
inne niż elektryczne metalowe, zamknięcia drzwiowe, elimi-
nujące trzaskanie [nieelektryczne], zawiasy drzwiowe meta-
lowe, zawiasy metalowe, 19 drzwi niemetalowe, drzwiowe 
(ościeżnice -) niemetalowe, drzwiowe (płyty -) niemetalowe, 
izolacyjne (szkło -) [budownictwo], okienne szkło, z wyjątkiem 
stosowanego w pojazdach, parapety okienne (niemetalowe -), 
szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych, 
szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walco-
wane [okienne] do użytku w budownictwie.

(210) 495812 (220) 2019 02 11
(731) PAWELEC MARCIN, PAWELEC MAŁGORZATA TOP- 

-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA 
CYWILNA, Mełgiew-Krępiec

(540) (znak słowny)
(540) MAXYTONE
(510), (511) 2 farby, lakiery, pokosty, masy szpachlowe far-
biarskie, szpachlowe masy lakiernicze, szpachle pod farby, 
szpachle pod lakiery, zaprawy farbiarskie, podkłady pod 
farby i lakiery, barwniki, rozcieńczalniki i spoiwa do farb, 
utrwalacze do farb, rozcieńczalniki do lakierów, zagęszcza-
cze do lakierów i barwników, preparaty zapobiegające mato-
waniu metali, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, 
powłoki zapobiegające korozji podwozia pojazdów, farby 
przeciw zanieczyszczeniom, lakiery przeciw zanieczyszcza-
niom, środki antykorozyjne, antykorozyjne taśmy, oleje i sma-
ry przeciwrdzewne.

(210) 495820 (220) 2019 02 11
(731) WIDZICKA KAROLINA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANDY LIPS

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weteryna-
ryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 495839 (220) 2019 02 11
(731) SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Ri.Spekt
(510), (511) 12 części i akcesoria pojazdów, opony do pojaz-
dów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 495842 (220) 2019 02 12
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XDe COSMETICS
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(531) 25.07.20, 26.01.06, 26.04.18, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty 
i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspi-
ranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mi-
neralne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demaki-
jażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące 
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty 
do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpie-
lowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole kąpielowe 
do celów Innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszcze-
nia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, woda kolońska, woda toaletowa i zapachowa, zestawy 
kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 
żele do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające, 
kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, kremy tonizujące, 
kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki na-
wilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty 
nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne kremy, kosmetyki 
do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zwierają-
ce keratynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mle-
czek, kosmetyki w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki 
do twarzy, kremy do ciała, żele po opalaniu, olejki do ciała, 
peelingi do twarzy, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki 
do cery zmarszczkowej kosmetyki w formie żelu, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki i pre-
paraty kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas hialurono-
wy, nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, 
perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie 
sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do paznokci, my-
dła nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła 
w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia 
ciała nie zawierające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy 
do rąk, balsamy do golenia, balsamy do ciała, żele do czysz-
czenia zębów, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do go-
lenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele 
do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odżywki 
do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 
5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła anty bakteryj-
ne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do ce-
lów farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe 
suplementy diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, 
chusteczki odkażające, nasączone chusteczki antyseptyczne, 
chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, 
chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, wyciąg 
z chmielu do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, gorczyca 
do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do życia, guma 
do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, gwa-
jakol do celów farmaceutycznych, herbaty zielone do celów 
leczniczych, intymne preparaty nawilżające, jod co celów 
farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kom-
presy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje 
mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane 
w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, zioła lecznicze, olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceu-
tycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, 
leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne su-
plementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, suplementy zawierające mleczko pszczele, 
mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, środki oczysz-
czające, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty far-
maceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, 
odżywcze suplementy diety, preparaty i artykuły higieniczne, 

materiały opatrunkowe, płyny do płukania ust, płyny do ce-
lów farmaceutycznych, antybakteryjne płyny do rąk, leczni-
cze płyny do pielęgnacji skóry, płyny dezynfekujące inne niż 
mydła, płyny lecznicze do płukania ust, spraye odświeżające 
do pomieszczeń, preparaty do niszczenia szkodników, prepa-
raty do niszczenia robactwa, środki przeczyszczające, suple-
menty zawierające siemię lniane, mąka z siemienia lnianego 
do celów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, pre-
paraty do sterylizacji, spray do użytku farmaceutycznego, ta-
bletki do ssania do celów farmaceutycznych, tampony, środki 
uspokajające, wata do celów leczniczych, preparaty witami-
nowe, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze, 
zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące 
do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.

(210) 495843 (220) 2019 02 12
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANABO

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i an-
typerspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty 
do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, 
balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, dez-
odoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące i dezynfe-
kujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty do ma-
kijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe 
do celów higienicznych, kremy do skóry, sole kąpielowe do ce-
lów innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia 
zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, 
woda kolońska, woda toaletowa i zapachowa, zestawy ko-
smetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 
żele do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające, 
kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, kremy tonizujące, 
kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki na-
wilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty 
nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne, płynne kremy, 
kosmetyki do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki 
zwierające keratynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie 
mleczek, kosmetyki w postaci kremów, płyny do twarzy, toni-
ki do twarzy, kremy do ciała, żele po opalaniu, olejki do ciała, 
peelingi do twarzy, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki 
do cery zmarszczkowej kosmetyki w formie żelu, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki i pre-
paraty kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas hialurono-
wy, nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, 
perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie 
sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła 
nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w pły-
nie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała 
nie zawierające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, 
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balsamy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zę-
bów, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia, żele 
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, żele 
do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odżywki do włosów, 
odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 5 mydła 
lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła anty bakteryjne, mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów farma-
ceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suplementy 
diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki 
odkażające, nasączone chusteczki antyseptyczne, chusteczki 
wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, chustecz-
ki nasączone płynami farmaceutycznymi, wyciąg z chmielu 
do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące do szkieł 
kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, gorczyca do celów far-
maceutycznych, lecznicza guma do życia, guma do żucia od-
świeżająca oddech do celów leczniczych, gwajakol do celów 
farmaceutycznych, herbaty zielone do celów leczniczych, in-
tymne preparaty nawilżające, jod co celów farmaceutycznych, 
preparaty terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do ce-
lów farmaceutycznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napoje izotoniczne, napoje stosowane w lecznictwie, herbata 
ziołowa, napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła leczni-
cze, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek 
migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do ce-
lów leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe, mięta do celów far-
maceutycznych, mineralne suplementy diety, sole mineralne 
do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy 
zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów 
farmaceutycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do od-
straszania owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierza-
nia skutków ukąszeń owadów, odżywcze suplementy diety, 
preparaty i artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe, pły-
ny do płukania ust, płyny do celów farmaceutycznych, anty 
bakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji skóry, 
płyny dezynfekujące inne niż mydła, płyny lecznicze do płu-
kania ust, spraye odświeżające do pomieszczeń, preparaty 
do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, 
środki przeczyszczające, suplementy zawierające siemię lnia-
ne, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, 
sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, spray 
do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów far-
maceutycznych, tampony, środki uspokajające, wata do celów 
leczniczych, preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów 
leczniczych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakonser-
wowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żyw-
ność dla niemowląt.

(210) 495844 (220) 2019 02 12
(731) WOŹNIAK-KONOPA IWONA VANITY ZONE, Radonie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQ

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki toaletowe, mydła, dezodoranty, olejki 
zapachowe, środki perfumeryjne, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, 18 walizki ze skóry lub imitacji skóry, aktówki 

ze skóry lub imitacji skóry, dyplomatki ze skóry lub imitacji 
skóry, portfele ze skóry lub imitacji skóry, portmonetki ze skó-
ry lub imitacji skóry, paski ze skóry lub imitacji skóry, torby 
ze skóry lub imitacji skóry: torebki ze skóry lub imitacji skóry, 
tornistry ze skóry lub imitacji skóry, 25 odzież, obuwie, nakry-
cia głowy, bielizna osobista, biustonosze, bluzki, bluzy, body, 
bolerka, buty, czapki, daszki do czapek, dresy, fartuchy, gar-
sonki, golfy kalosze kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, 
kaptury, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kostiumy, koszule 
damskie, koszule męskie, koszulki, krawaty, kurtki, marynarki, 
mundury, odzież w postaci kombinezonów, odzież z dzia-
niny, odzież skórzana: paski, piżamy, płaszcze, podkoszulki, 
poncha, pończochy, princeski, pulowery, rajstopy, rękawice, 
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, suknie, swetry, szale, 
szaliki, szlafroki śpioszki dziecięce topy, trykoty bez zapięcia, 
T-shirty, tuniki, rękawiczki, żakiety, bluzy, bluzy sportowe, ko-
szule, suknie wieczorowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym przez Internet, następujących artykułów: środki toa-
letowe, mydła, dezodoranty, olejki zapachowe, środki perfu-
meryjne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, wyroby jubi-
lerskie, biżuteria, zegarki, walizki ze skóry lub imitacji skóry, 
aktówki ze skóry tub imitacji skóry, dyplomatki ze skóry lub 
imitacji skóry, portfele ze skóry lub imitacji skóry, portmonet-
ki ze skóry lub imitacji skóry, paski ze skóry lub imitacji skóry, 
torby ze skóry lub imitacji skóry, torebki ze skóry lub imitacji 
skóry, tornistry ze skóry lub imitacji skóry, obuwie, nakrycia 
głowy, bielizna osobista, biustonosze, bluzki, bluzy, body. 
bolerka, buty, czapki, daszki do czapek, dresy, fartuchy, gar-
sonki, golfy, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, 
kaptury, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kostiumy, koszule 
damskie, koszule męskie, koszulki, krawaty, kurtki, marynarki, 
mundury, odzież w postaci kombinezonów, odzież z dzia-
niny, odzież skórzana, paski, piżamy, płaszcze, podkoszulki, 
poncha, pończochy, princeski, pulowery, rajstopy, rękawice, 
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, suknie, swetry, szale, 
szaliki, szlafroki, śpioszki dziecięce, topy, trykoty bez zapię-
cia, T-shirty, tuniki, rękawiczki, żakiety, bluzy, bluzy sportowe, 
koszule, suknie wieczorowe, dekoracja wystaw sklepowych, 
zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi w zakresie deko-
rowania wystaw sklepowych, administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi w za-
kresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, usługi w za-
kresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi 
prezentowania produktów na wystawach sklepowych przez 
modelki lub modeli, promocja sprzedaży, przeprowadzanie 
sprzedaży aukcyjnej, udostępnianie analiz sprzedaży, usługi 
zarządzania sprzedażą, konsultacje w zakresie technik sprze-
daży i programów sprzedaży, marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, zarządzanie perso-
nelem zajmującym się sprzedażą, udzielanie informacji doty-
czących sprzedaży handlowej, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, usługi 
marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], pozy-
skiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torba-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, organizo-
wanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
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sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, modelki i modele 
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, usługi agen-
cji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi 
komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży 
świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, usługi po-
średnictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, promowanie sprzedaży dla 
osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz admi-
nistrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych pro-
mowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyj-
ne, usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów pre-
miowych za używanie kart kredytowych, przygotowywanie 
list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamo-
wych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty 
[inne niż sprzedaż], reklama i promocja sprzedaży dotyczące 
towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednic-
twem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szcze-
gólności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) 
w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [za-
równo poza granice jak i w kraju], 39 transport i składowanie 
towarów.

(210) 495849 (220) 2019 02 12
(731) BROCIEK WANDA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINGS OF CHANGE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 495853 (220) 2019 02 12
(731) Dobrzycki Piotr Sci Chateau Pc, La Roche Sur Yon, FR
(540) (znak słowny)
(540) PolFrance
(510), (511) 35 usługi przedstawicielstw handlowych, 
39 transport, 45 usługi prawne.

(210) 495857 (220) 2019 02 12
(731) W.S.O.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSOP

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 7 przyrządy z napędem elektrycznym, hydraulicz-
nym, mechanicznym i pneumatycznym przeznaczone do ob-
sługi i naprawy pojazdów samochodowych, zmechanizowa-
ne urządzenia transportu poziomego stosowane dla potrzeb 
naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, myjnie 
i podnośniki samochodowe warsztatowe, 9 elektryczne i elek-
troniczne urządzenia pomiarowe oraz kontrolne i ich części oraz 
podzespoły dla potrzeb diagnostyki i naprawy pojazdów sa-
mochodowych, komputery i sprzęt peryferyjny komputerowy 
do zastosowania dla potrzeb diagnostyki, naprawy i konserwa-
cji pojazdów samochodowych, urządzenia nawigacyjne do po-
jazdów, instalacje elektryczne, 35 usługi sprzedaży w hurtow-
niach i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży 
wysyłkowej i za pośrednictwem internetu, artykułów z branży 
motoryzacyjnej oraz wyposażenia punktów obsługi pojazdów, 
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i za-
granicznych, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, reklama i informacja gospodarcza, 
usługi promocyjno-marketingowe, publikacja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, 37 usługi w zakresie przeglą-
dów, serwisowania i naprawy pojazdów, usługi stacji obsługi 
pojazdów, instalowanie, naprawy i konserwacja instrumentów 
i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testują-
cych i nawigacyjnych, pomoc drogowa, usługi wulkanizacyjne, 
myjnie samochodowe, doradztwo w zakresie wyboru sposobu 
naprawy pojazdów, 41 doradztwo zawodowe w zakresie edu-
kacji lub kształcenia, edukacja, kształcenie praktyczne, organizo-
wanie i prowadzenie: pracowni specjalistycznych, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych, 42 prace ba-
dawczo-rozwojowe na potrzeby osób trzecich, ekspertyzy, opi-
nie, analizy i projekty techniczne, budowlane, architektoniczne, 
urbanistyczne, technologiczne, projektowanie, aranżacja i wizu-
alizacja wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania i aranżacji 
wnętrz, testowanie materiałów, testowanie pojazdów mecha-
nicznych, badania w dziedzinie mechaniki.

(210) 495889 (220) 2019 02 13
(731) NIEMC MONIKA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dzień dobry Lody

(531) 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 495901 (220) 2019 02 13
(731) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOT TOPICS DERMATOLOGIA

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 książki i podręczniki, materiały do nauczania, 
czasopisma, gazety, broszury, albumy, katalogi, prospek-
ty, afisze, plakaty, plansze, druki, notesy, zeszyty, skoroszyty 
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i teczki na dokumenty, artykuły papiernicze, artykuły i mate-
riały piśmienne, 41 usługi w zakresie organizowania i prowa-
dzenia konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjaz-
dów, konkursów edukacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji 
i kultury, publikowanie książek, czasopism i tekstów innych 
niż reklamowe.

(210) 495918 (220) 2019 02 13
(731) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 7 SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baltic Park MOLO AQUAPARK

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi parku wodnego, usługi w zakresie 
poprawiania kondycji fizycznej, nauka pływania, organizo-
wanie zawodów sportowych, organizowanie imprez roz-
rywkowych, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo 
- rekreacyjnych, 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, 
usługi pensjonatów, usługi prowadzenia restauracji, kawiarni, 
drink-barów.

(210) 495935 (220) 2019 02 14
(731) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NUTIVAX
(510), (511) 1 stymulatory i regulatory odporności roślin, 
5 środki grzybobójcze dla rolnictwa ogrodnictwa i leśnic-
twa, środki ochrony roślin: biocydy, fungicydy.

(210) 495947 (220) 2019 02 14
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA WODA
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 495963 (220) 2019 02 14
(731) CROWD8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, wy-
świetlanie reklam dla osób trzecich, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
wynajem przestrzeni reklamowej w internecie, usługi w za-
kresie promocji, usługi konsultacyjne dotyczące pozyski-
wania sponsorów, usługi doradcze odnoszące się do akcji 
promocyjnych, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi 
współpracy z blogerami, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi reklamowe i promocyjne, 36 fi-
nansowanie projektów rozwojowych, opieka finansowa, 

pozyskiwanie finansowania dla filmów, pozyskiwanie fi-
nansowania dla programów telewizyjnych, pozyskiwanie 
finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i roz-
rywkowych, sponsorowanie finansowe, usługi transakcji 
finansowych online, usługi zbierania funduszy za pośred-
nictwem strony crowfunding, zbieranie funduszy, zbiórki 
funduszy i sponsorowanie finansowe, zbiórki (organizacja -), 
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, gro-
madzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, sponsoro-
wanie działalności rozrywkowej, sponsorowanie i patronat 
finansowy, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi 
finansowania, transakcje finansowe, transfer funduszy, zbiór-
ki funduszy i sponsorowanie finansowe, organizacja zbió-
rek pieniężnych, organizowanie zbierania funduszy, usługi 
w zakresie sponsoringu finansowego, crowdfunding, usługi 
w zakresie finansowania społecznościowego, 41 organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organiza-
cja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez roz-
rywkowych, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja 
warsztatów i seminariów, organizacja występów rozryw-
kowych na żywo, organizowanie spotkań i konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, 
konferencje (organizowanie i prowadzenie -), organizowanie 
konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferen-
cji związanych z reklamą, organizowanie konferencji doty-
czących działalności kulturalnej.

(210) 495967 (220) 2019 02 15
(731) HINC SEBASTIAN ENMEX INŻYNIERIA,  

Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enmex

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.03.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: geodezyjne, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządze-
nia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
osprzęt do przetwarzania danych, szafy rozdzielcze [elektrycz-
ność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, szafy przystosowane 
do urządzeń elektrycznych, aparatura i urządzenia do ste-
rowania przepływu energii elektrycznej, komponenty elek-
tryczne i elektroniczne „paliwowe”, ogniwa paliwowe, ogni-
wa i baterie elektryczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, sterowniki automatyki 
przemysłowej, instalacja sprzętu do automatyki budowlanej, 
systemy automatyki domowej, oprogramowanie do auto-
matyki domowej, systemy zarządzania budynkami [BMS], 
alarmowy systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], 
elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, 
systemy operacyjne, systemy alarmowe, systemy gaśnicze, 
komputerowe systemy operacyjne, urządzenia zabezpie-
czające, ochronne i sygnalizacyjne, elektroniczne urządzenia 
sterujące procesami, oprogramowanie do sterowania proce-
sami przemysłowymi, instalacje elektryczne do zdalnego ste-
rowania procesami przemysłowymi, mechanizmy zdalnego 
sterowania, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji kli-
matyzacyjnych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego 
sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, 
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sterowniki automatyki przemysłowej, 37 usługi budowlane 
i konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, nadzór budow-
lany, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane 
z publicznymi robotami budowlanymi, budowa budynków 
edukacyjnych, mieszkalnych i komercyjnych, produkcyjnych 
i przemysłowych, na zamówienie, usługi doradcze związane 
z instalacją sprzętu automatyki budowlanej, instalacja sprzę-
tu do automatyki budowlanej, instalowanie, konserwacja 
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimaty-
zacja), usługi instalowania sieci wodno-kanalizacyjnej, czysz-
czenie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej, 
usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawa i konserwacja wind 
i dźwigów, usługi doradcze dotyczące instalacji wind osobo-
wych, budowa nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, 
przemysłowych, budowa obiektów publicznych, sportowych, 
doradztwo inżynieryjne budownictwo], doradztwo w zakre-
sie inżynierii wodno - lądowej usługi budowlane], zarządzanie 
obiektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania bu-
dynków, zarządzanie projektem budowy, wznoszenie budyn-
ków i innych konstrukcji, usługi nadzoru budowlanego w za-
kresie projektów budowlanych, usługi konsultacyjne związane 
z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, 
usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabez-
pieczających, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń: 
do ogrzewania i chłodzenia, oświetleniowych, sprzętu ochro-
niarskiego i bezpieczeństwa, sprzętu przeciwpożarowego, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usłu-
gi doradcze związane z instalacja sprzętu automatyki budow-
lanej, instalacja sprzętu do automatyki budowlanej, 40 wy-
twarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii z energii 
słonecznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii 
elektrycznej, produkcja energii elektrycznej, wytwarzanie 
na zamówienie budynków, recykling i uzdatnianie odpadów, 
42 projektowanie: domów, budynków, konstrukcji, budynków 
przemysłowych, obiektów sportowych, centrów handlowych, 
projektowanie ogrzewania, projektowanie architektoniczne, 
projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie konstrukcji budynków, projektowa-
nie wnętrz budynków, systemów inżynierii budowlanej, insta-
lacji urządzeń przemysłowych i opracowywanie produktów 
inżynieryjnych i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, 
planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, doradz-
two techniczne związane z projektowaniem, projektowanie 
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, usługi doradcze 
związane z projektowaniem budynków, projektowanie i pla-
nowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody 
i wody ściekowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii 
energetycznej, usługi projektowania, projektowanie urządzeń 
i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i opto-
elektronicznych, projektowanie i opracowywanie nowych 
technologii na rzecz osób trzecich, badania nad procesami 
przemysłowymi, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do sterowania procesami, usługi 
projektowania na zamówienie, projektowanie i opracowy-
wanie sieci, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, 
usługi inżynieryjne, usługi doradcze w zakresie projektowania, 
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projekto-
wanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, 
usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, usługi archi-
tektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysło-
wych, budynków komercyjnych, centrów handlowych, pro-
jektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów 
telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów.

(210) 495968 (220) 2019 02 15
(731) HINC SEBASTIAN ENMEX INŻYNIERIA,  

Pruszcz Gdański
(540) (znak słowny)
(540) ENMEX
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: geodezyjne, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządze-
nia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
osprzęt do przetwarzania danych, szafy rozdzielcze [elek-
tryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, szafy przysto-
sowane do urządzeń elektrycznych, aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, komponenty 
elektryczne i elektroniczne „paliwowe”, ogniwa paliwowe, 
ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, sterowniki 
automatyki przemysłowej, instalacja sprzętu do automatyki 
budowlanej, systemy automatyki domowej, oprogramo-
wanie do automatyki domowej, systemy zarządzania bu-
dynkami [BMS], alarmowy systemy bezpieczeństwa [inne 
niż do pojazdów], elektroniczne systemy zabezpieczające 
do sieci domowej, systemy operacyjne, systemy alarmowe, 
systemy gaśnicze, komputerowe systemy operacyjne, urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, elektro-
niczne urządzenia sterujące procesami, oprogramowanie 
do sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elek-
tryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowy-
mi, mechanizmy zdalnego sterowania, urządzenia zdalnego 
sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, oprogramowanie 
komputerowe do zdalnego sterowania elektrycznymi urzą-
dzeniami oświetleniowymi, sterowniki automatyki przemy-
słowej, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, nadzór budowlany, usługi doradcze, infor-
macyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami 
budowlanymi, budowa budynków edukacyjnych, miesz-
kalnych i komercyjnych, produkcyjnych i przemysłowych, 
na zamówienie, usługi doradcze związane z instalacją sprzę-
tu automatyki budowlanej, instalacja sprzętu do automatyki 
budowlanej, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), usługi instalo-
wania sieci wodno-kanalizacyjnej, czyszczenie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej, usługi instalacyjne, 
czyszczenie, naprawa i konserwacja wind i dźwigów, usłu-
gi doradcze dotyczące instalacji wind osobowych, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, przemysło-
wych, budowa obiektów publicznych, sportowych, doradz-
two inżynieryjne [budownictwo], doradztwo w zakresie 
inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], zarządzanie 
obiektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania 
budynków, zarządzanie projektem budowy, wznoszenie 
budynków i innych konstrukcji, usługi nadzoru budowla-
nego w zakresie projektów budowlanych, usługi konsulta-
cyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu 
komputerowego, usługi informacyjne związane z instalacją 
systemów zabezpieczających, usługi doradcze związane 
z instalacją urządzeń: do ogrzewania i chłodzenia, oświetle-
niowych, sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, sprzętu 
przeciwpożarowego, usługi doradcze i informacyjne doty-
czące budownictwa, usługi doradcze związane z instalacją 
sprzętu automatyki budowlanej, instalacja sprzętu do au-
tomatyki budowlanej, 40 wytwarzanie energii elektrycz-
nej, wytwarzanie energii z energii słonecznej, wytwarzanie 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi doradcze 
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, produkcja 
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energii elektrycznej, wytwarzanie na zamówienie budyn-
ków, recykling i uzdatnianie odpadów, 42 projektowanie: 
domów, budynków, konstrukcji, budynków przemysłowych, 
obiektów sportowych, centrów handlowych, projektowanie 
ogrzewania, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
techniczne i doradztwo, projektowanie budowlane, projek-
towanie konstrukcji budynków, projektowanie wnętrz bu-
dynków, systemów inżynierii budowlanej, instalacji urządzeń 
przemysłowych i opracowywanie produktów inżynieryjnych 
i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, doradztwo tech-
niczne związane z projektowaniem, projektowanie i opraco-
wywanie sieci dystrybucji energii, usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków, projektowanie i planowanie 
techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody 
ściekowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii ener-
getycznej, usługi projektowania, projektowanie urządzeń 
i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i opto-
elektronicznych, projektowanie i opracowywanie nowych 
technologii na rzecz osób trzecich, badania nad procesami 
przemysłowymi, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do sterowania procesami, usługi 
projektowania na zamówienie, projektowanie i opracowy-
wanie sieci, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, 
usługi inżynieryjne, usługi doradcze w zakresie projektowa-
nia, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, pro-
jektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania syste-
mowego, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
przemysłowych, budynków komercyjnych, centrów handlo-
wych, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakre-
sie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej 
i światłowodów.

(210) 495969 (220) 2019 02 15
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CUTEGEL
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała 
i włosów, preparaty kosmetyczne do skóry, kremy do skóry, 
emulsje do skóry, żele do skóry, pianki do skóry, oliwki i balsa-
my do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia 
pielęgnacji i ochrony włosów, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoran-
ty i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakija-
żu, środki do pielęgnacji, malowania i ochrony ust, środki 
do malowania i ochrony paznokci, środki do higieny intym-
nej, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem 
ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki do depila-
cji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaleto-
we, środki do mikrodermabrazji, wielofunkcyjne preparaty 
kosmetyczne do skóry, wzmacniające preparaty kosmetycz-
ne do ujędrniania skóry, 5 kosmetyki do celów leczniczych, 
kremy lecznicze, emulsje lecznicze, płyny lecznice, żele lecz-
nicze, pianki lecznicze, oliwki lecznicze, balsamy lecznicze, 
sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze, 
preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielę-
gnacji i ochrony skóry twarzy, ciała, włosów, farmaceutyczne 
substancje dermatologiczne, kremy lecznicze do ochrony 
skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, leki przeciwtrą-
dzikowe, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycz-
nych, produkty farmaceutyczne do wstrzykiwania, wstępnie 
wypełnione strzykawki do celów medycznych, wypełnienia 
skóry do wstrzykiwania, żele do użytku dermatologicznego, 

10 strzykawki do iniekcji podskórnych, iniektory bezigłowe 
do użytku medycznego, igły iniekcyjne, igły chirurgiczne, 
szwy chirurgiczne.

(210) 495993 (220) 2019 02 15
(731) BURDAN ZBIGNIEW, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) BURDAN
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 495998 (220) 2019 02 15
(731) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
AKCYJNA, Białobrzegi

(540) V VERONI Mineral

(531) 19.07.02, 19.07.25, 07.01.01, 01.15.15, 25.01.15, 26.04.01, 
26.04.18, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napo-
je owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe 
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalko-
holowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranża-
dy, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do pro-
dukcji napojów.

(210) 496016 (220) 2019 02 18
(731) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Granowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERGOLD

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 01.15.15, 26.11.03, 
26.11.12

(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, detergenty do zmy-
wania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmy-
warkach, detergenty inne niż używane w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty 
do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia naczyń, środki 
do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb, środki 
do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmywania 
naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, 
produkty toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosme-
tycznymi, ściereczki nasączone detergentami do czyszcze-
nia, płyny do prania, płyny do prania chemicznego, płyny 
wybielające do prania, płyny do płukania do prania.
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(210) 496018 (220) 2019 02 18
(731) LPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy dotyczącej nieru-
chomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych i komer-
cyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, oraz świadczone 
na rzecz osób trzecich usługi w zakresie promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, wszystkie powyższe z wy-
łączeniem usług polegających na organizowaniu targów, 
wystaw, konferencji i zebrań o charakterze biznesowym, han-
dlowym, reklamowym i komercyjnym, 36 usługi dotyczące 
nieruchomości nieujęte w innych klasach, obrót nierucho-
mościami, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usłu-
gi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie dotyczącym nieruchomości, w tym 
dotyczące inwestowania w nieruchomości, obrotu nieru-
chomościami oraz doradztwo związane z finansowaniem 
inwestycji w nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, usługi w zakresie najmu lub dzierżawy 
nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i loka-
lowych, ocena, szacowanie i wycena nieruchomości, usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości, pomoc w na-
bywaniu nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe 
dotyczące nieruchomości, 39 usługi transportowe nieujęte 
w innych klasach, transport osób i rzeczy, wynajmowanie 
garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni 
i obiektów magazynowych.

(210) 496037 (220) 2019 02 18
(731) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Granowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Superklee

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, detergenty do zmy-
wania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmy-
warkach, detergenty inne niż używane w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty 
do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia naczyń, środki 
do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb, środki 
do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmywania 
naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, 
produkty toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosme-
tycznymi, ściereczki nasączone detergentami do czyszcze-
nia, płyny do prania, płyny do prania chemicznego, płyny 
wybielające do prania, płyny do płukania do prania.

(210) 496058 (220) 2019 02 18
(731) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) SKWIERZYNA
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pa-
sty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, 
pasztet z wątróbki, pasta z ciecierzycy, 30 kawa, herbata, ka-
kao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty 
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, 
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, lód.

(210) 496069 (220) 2019 02 19
(731) PRAŚNIEWSKA-STEGGLES OLGA LILO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PsychoCare

(531) 29.01.04, 29.01.11, 03.07.17, 03.07.19, 02.01.01, 02.01.16, 
02.01.23, 02.09.07, 02.09.08, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 44 psychoterapia, usługi psychoterapeutyczne, 
usługi psychologów, doradztwo psychologiczne, zapewnia-
nie leczenia psychologicznego.

(210) 496077 (220) 2019 02 19
(731) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, 

Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apis 1932 Bee Free, Bee Cool, Bee Happy :)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 24.17.01, 03.13.04, 
03.13.24, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 26.05.01, 26.05.15, 
26.05.17, 26.05.18, 26.05.22, 26.05.24

(510), (511) 30 miody naturalne, 33 miody pitne.
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(210) 496104 (220) 2019 02 19
(731) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROPLE natury NAWÓZ NATURALNY

(531) 29.01.13, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 1 nawozy.

(210) 496109 (220) 2019 02 19
(731) SKUZA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) garden and the city

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 11 lampy elektryczne, 20 meble ogrodowe, 
44 projektowanie krajobrazów.

(210) 496119 (220) 2019 02 19
(731) JANUS MICHAŁ DAJ ZNAĆ MICHAŁ JANUS 

MARKETING PROMOCJA INTERNET, Mystków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaszSport.pl

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 24.17.01, 24.17.02, 26.01.01, 
26.01.04, 26.04.02, 26.04.09, 26.05.01, 26.07.05, 26.07.07, 
02.01.08, 02.01.16, 02.01.23

(510), (511) 16 druki, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 
plakaty reklamowe, książki, czasopisma fachowe, periodyki 
[czasopisma], czasopisma branżowe, książki, albumy ilustro-
wane, albumy fotograficzne, albumy na naklejki, albumy 
do wklejania, albumy upamiętniające wydarzenia, bilety, 
małe tablice, tablice na notatki, publikacje drukowane, pu-
blikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje 
periodyczne drukowane, roczniki [publikacje drukowane], 
katalogi, magazyny w zakresie gier i grania, gazety, gazety 
codzienne, broszury, broszury drukowane, 35 reklama, za-
rządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalności gospodarczej, prace biurowe, reklama, reklama 
zewnętrzna, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama na billbo-
ardach elektronicznych, reklama i usługi reklamowe, rekla-
ma biznesowych stron internetowych, reklama typu „płać 

za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, 
reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
usługi w zakresie tworzenia marki [reklama i promocja], rekla-
ma towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem 
przewodnika online do przeszukiwania, reklama poprzez 
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trze-
cich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama, 
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trze-
cich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie fran-
chisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie 
franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca franchisingu, porady odnośnie prowadzenia firm 
w ramach franchisingu, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisin-
gu, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw 
franchisingowych, usługi reklamowe w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisin-
gu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi na zasadach franchisingu, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchi-
singu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana 
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisin-
gu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana 
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisin-
gu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą 
samochodów, działających na zasadach franchisingu, mar-
keting internetowy, rozpowszechnianie reklam poprzez In-
ternet, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach inter-
netowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku 
w Internecie, kompilacja katalogów biznesowych do publi-
kacji w Internecie, promocja online sieci komputerowych 
i stron internetowych, dostarczanie informacji handlowych 
z internetowych baz danych, dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez 
Internet, usługi doradztwa w zakresie zarządzania bizneso-
wego za pośrednictwem Internetu, prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w Internecie, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, zestawianie reklam w celu wykorzysta-
nia ich na stronach internetowych, wynajem przestrzeni re-
klamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, kom-
pilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako 
strony internetowe, udostępnianie miejsca na stronach in-
ternetowych na reklamę towarów i usług, usługi w zakresie 
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, udostępnianie katalogów witryn interne-
towych osób trzecich w celu upraszczania transakcji bizne-
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sowych, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za po-
mocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, opracowywanie katalogów [spi-
sów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej 
lub Internecie, usługi w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży doko-
nywanych za pomocą Internetu, udostępnianie online prze-
wodników reklamowych zawierających towary i usługi osób 
trzecich prowadzących handel online w Internecie, usługi 
dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwia-
jące nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami 
a właścicielami stron internetowych, usługi handlowe online, 
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na au-
kcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usłu-
gi menedżerskie dla sportowców, zarządzanie na rzecz za-
wodowych sportowców, promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości 
sportowych, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych 
sportowców, zarządzanie działalnością gospodarczą doty-
czące osobistości świata sportu, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami sportowymi, usługi promocyjne 
związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, 
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze 
sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, 
reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów li-
cencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami 
sportowymi.

(210) 496134 (220) 2019 02 19
(731) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO Uroda SUPLEMENT DIETY WŁOSY SKÓRA 

PAZNOKCIE BIOTYNA, KOLAGEN, BAMBUS

(531) 29.01.14, 05.11.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.17, 24.17.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 25.07.01, 
25.07.08

(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne, 
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online towarów: 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, su-
plementy diety dla ludzi, oleje jadalne, kosmetyki i preparaty 
do pielęgnacji, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego.

(210) 496135 (220) 2019 02 19
(731) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mądry Wybór propharma ESENCJA NATURY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.04.02, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.15, 
26.04.18, 26.04.22, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne, 
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online towarów: 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, su-
plementy diety dla ludzi, oleje jadalne, kosmetyki i preparaty 
do pielęgnacji, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego.

(210) 496209 (220) 2019 02 21
(731) ŚWIĘTOCHOWSKI ŁUKASZ E-MEDIACOM,  

Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sklep-intymny.pl

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna gadżetów 
i akcesoriów erotycznych za pośrednictwem sieci Internet, 
sprzedaż wysyłkowa gadżetów i akcesoriów erotycznych.

(210) 496210 (220) 2019 02 21
(731) ELLIPSIS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ellipsis ENERGY

(531) 26.01.04, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 35 analizy kosztów, doradztwo w zakresie or-
ganizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, 42 audyt energetyczny, badania naukowe, 
badania techniczne, badania w zakresie środowiska natural-
nego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, miernic-
two, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, projektowanie budowlane, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne.
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(210) 496211 (220) 2019 02 21
(731) NOWAK PAWEŁ KLUBY MUZYCZNE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 FOUR MUSIC CLUB

(531) 26.01.17, 27.05.01
(510), (511) 41 nocne kluby.

(210) 496219 (220) 2019 02 21
(731) HANDZEL PAWEŁ PH SPORT, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEHA

(531) 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 18 torby, torby gimnastyczne, torby lekkoatle-
tyczne, torby sportowe, uniwersalne torby sportowe, torby 
na obuwie, torby na odzież sportową, walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
uniwersalne torby sportowe na kółkach, plecaki, plecaki 
turystyczne, plecaki sportowe, 25 odzież, odzież gimna-
styczna, odzież treningowa, odzież sportowa, odzież, rekre-
acyjna, odzież triatlonowa, odzież wiatroszczelna, odzież 
do biegania, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
odzież w stylu sportowym, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, obuwie, obuwie sportowe, obuwie rekre-
acyjne, obuwie do uprawiania sportów, 28 piłki sportowe, 
sprzęt sportowy, artykuły sportowe, siatki do sportów, na-
kolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły spor-
towe], artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, ochraniacze przedramienia [artykuły sportowe], 
ochraniacze [części strojów sportowych], sprzęt do tre-
ningów sportowych, nagolenniki do użytku sportowego, 
nakolanniki do użytku sportowego, naramienniki do użyt-
ku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły sporto-
we], ochrona na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze 
ciała do użytku sportowego, ochraniacze amortyzujące 
przeciwko urazom [artykuły sportowe], torby specjalnie 
przystosowane do sprzętu sportowego, maski osłaniające 
twarz, do użytku sportowego.

(210) 496235 (220) 2019 02 21
(731) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) AKURAT MAM W LODÓWCE

(531) 11.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzo-
nych ryb dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby 
konserwowe, pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hum-
musu, hummus [pasta z ciecierzycy], dania gotowe składa-
jące się gównie z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych 
i smażonych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla lu-
dzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe, 
pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus 
[pasta z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie 
z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych i smażonych.

(210) 496240 (220) 2019 02 21
(731) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKURAT MAM POMYSŁ

(531) 13.01.17, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzo-
nych ryb dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby 
konserwowe, pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hum-
musu, hummus [pasta z ciecierzycy], dania gotowe składa-
jące się gównie z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych 
i smażonych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla lu-
dzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe, 
pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus 
[pasta z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie 
z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych i smażonych.

(210) 496244 (220) 2019 02 21
(731) JARKIEWICZ ZBIGNIEW EKOZET, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) ZIBIO
(510), (511) 1 preparaty biologiczne inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne 
inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, prepa-
raty mikrobiologiczne do celów innych niż medyczne lub 
weterynaryjne, preparaty do utylizacji szamb, dołów klo-
acznych i zbiorników nieczystości, biopreparaty stosowane 
w ochronie środowiska do biodegradacji zanieczyszczeń 
w ściekach, wodach, odpadach i glebach, aktywatory biolo-
giczne, dodatki biologiczne do instalacji sanitarnych i kanali-
zacji, preparaty biologiczne dla rolnictwa.
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(210) 496246 (220) 2019 02 21
(731) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKURAT DLA Ciebie

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzo-
nych ryb dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby 
konserwowe, pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hum-
musu, hummus [pasta z ciecierzycy], dania gotowe składa-
jące się gównie z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych 
i smażonych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla lu-
dzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe, 
pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus 
[pasta z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie 
z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych i smażonych.

(210) 496257 (220) 2019 02 21
(731) ZWIĄZEK ZAWODOWY OLZA W CIESZYNIE, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Związek Zawodowy ‚’OLZA’’ w Cieszynie

(531) 03.01.14, 26.01.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo 
w zakresie zasobów ludzkich, usługi w zakresie programu 
pomocy dla zwalnianych pracowników, usługi administra-
cyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pra-
cownikom, wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu 
działalności gospodarczej, ocena potrzeb personelu, usługi 
związane z personelem, usługi konsultingowe związane 
z personelem.

(210) 496258 (220) 2019 02 21
(731) ENERGOELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) ENERGOELTECH
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sieci 
wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacja 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, odnawianie instalacji wod-
no-kanalizacyjnych, instalacja przewodów wodociągowych, 
budowa instalacji wodociągowych, instalacja urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, podziemnie prace konstrukcyjne 
w zakresie wodociągów, usługi doradcze w zakresie instalacji 

systemów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie kon-
serwacji instalacji wodociągowych, usługi doradcze w za-
kresie naprawy instalacji wodociągowych, montaż instalacji 
kanalizacyjnych i wodociągowych, czyszczenie układów wo-
dociągów, czyszczenie instalacji wodociągowych, naprawa 
systemów kanalizacji, renowacja rur kanalizacyjnych, konser-
wacja rur kanalizacyjnych serwisowanie rur kanalizacyjnych, 
porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-
-kanalizacyjnych, naprawa instalacji sanitarnych, instalacja 
i naprawa rurociągów, instalowanie urządzeń sanitarnych, 
montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż urządzeń 
centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji do ogrze-
wania budynków, konserwacja i naprawa ogrzewania to-
warzyszącego, regularne serwisowanie urządzeń do ogrze-
wania, naprawa urządzeń ogrzewczych, montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, serwisowanie sieci elektrycznych, re-
nowacja instalacji elektrycznych, usługi wykonawców insta-
lacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, eliminacja 
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, usługi doradcze w za-
kresie instalacji elektrowni, instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, instalacja uziemienia elektrycznego, 
renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji 
elektrycznej, udzielanie informacji związanych z instalacją 
urządzeń elektrycznych, instalacja odgromników, naprawa 
instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwacja 
instalacji do wytwarzania energii, konserwacja dróg, budo-
wa dróg, budowa fundamentów dróg, rozbieranie dróg, 
układanie nawierzchni drogowych, budowa podkładów 
pod drogi, znakowanie poziome dróg, instalacja systemów 
zarządzania ruchem, 42 projektowanie i opracowywanie sie-
ci dystrybucji energii, usługi inżynieryjne w dziedzinie tech-
nologii energetycznej, usługi doradcze związane z wydajno-
ścią energetyczną, usługi inżynieryjne związane z systemami 
zaopatrzenia w energię, analizy technologiczne związane 
z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, opra-
cowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, 
projektowanie i planowanie techniczne systemów kana-
lizacyjnych, usługi projektowania technicznego związane 
z instalacjami do ogrzewania, usługi projektowania archi-
tektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transportu 
projektowanie sieci dróg, pomiary gruntów i dróg.

(210) 496259 (220) 2019 02 21
(731) TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEATR POLSKI T[pl WROCŁAW

(531) 26.04.22, 24.17.25, 26.11.11, 27.05.01
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, zapewnianie zajęć kultu-
ralnych, prowadzenie imprez kulturalnych, przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, usługi w zakresie kultury, informa-
cje dotyczące działalności kulturalnej, warsztaty w celach 
kulturalnych, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, orga-
nizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, 
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizo-
wanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie po-
kazów w celach kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach 
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kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, 
organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizo-
wanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie prezentacji 
do celów kulturalnych, organizowanie festiwali w celach 
kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
organizowanie konkursów w celach kulturalnych, zajęcia kul-
turalne, organizacja i przeprowadzanie aktywności kultural-
nych, organizowanie seminariów związanych z działalnością 
kulturalną, usługi w zakresie organizowania widowisk kul-
turalnych, organizowanie społecznych imprez kulturalnych, 
dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarze-
nia kulturalne, organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, świadczenie usług 
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia 
rozrywkowe i kulturalne, organizowanie kongresów i konfe-
rencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi rozryw-
kowe, zajęcia kulturalne, organizowanie imprez w celach 
kulturalnych i rozrywkowych, przedstawienia teatralne, pro-
dukcje teatralne, usługi teatralne, rozrywka teatralna, usługi 
teatrów rewiowych, prezentacja dzieł teatralnych, reżysero-
wanie przedstawień teatralnych, reżyserowanie widowisk 
teatralnych, organizowanie produkcji teatralnych, udostęp-
nianie programów teatralnych, usługi produkcji teatralnych, 
produkcja widowisk teatralnych, produkcja przedstawień 
teatralnych, wystawianie spektakli teatralnych, wypożycza-
nie dekoracji teatralnych, usługi rezerwacji biletów do te-
atru, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych dla teatrów, 
widowiska teatralne i widowiska muzyczne, publikowanie 
scenariuszy do użytku teatralnego, zarządzanie stroną arty-
styczną spektakli teatralnych, rozrywka w postaci produkcji 
teatralnych, usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, usługi w zakresie 
rezerwacji teatralnych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki 
teatralnej, organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli 
teatralnych, planowanie sztuk teatralnych lub spektakli mu-
zycznych, przygotowywanie napisów na imprezy teatralne 
na żywo, usługi agencji rezerwujących bilety na spektakle 
teatralne, usługi agencji rezerwujących miejsca na przedsta-
wienia teatralne, teatralne widowiska sceniczne wykonywa-
ne w miejscach przeznaczonych do występów, widowiska 
teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, 
organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych, prowa-
dzenie festiwali filmowych, organizowanie festiwali w celach 
szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, orga-
nizowanie festiwali w celach edukacyjnych.

(210) 496270 (220) 2019 02 21
(731) BIOPHARMACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) septe
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kremy do twarzy i ciała, 
kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, 
kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy, emulsje 
i żele nawilżające, kremy i balsamy kosmetyczne, balsamy 
inne niż do celów medycznych, toniki do skóry nielecznicze, 
preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, peelingi do twarzy i ciała, żele do twarzy 
i ciała, płyny do mycia twarzy, maści [nielecznicze], szampo-
ny, mydła, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania 
jamy ustnej, 5 kremy lecznicze, kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, kremy nawilżające [preparaty far-
maceutyczne], kremy do użytku dermatologicznego, kremy 

przeciwgrzybicze do użytku medycznego, balsamy zawiera-
jące substancje lecznicze, balsamy do użytku medycznego, 
balsamy do celów farmaceutycznych, toniki do skóry [leczni-
cze], lecznicze peelingi do twarzy i ciała, preparaty antybak-
teryjne, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, preparaty 
do leczenia trądziku, przeciwtrądzikowe środki myjące [pre-
paraty farmaceutyczne], maści lecznicze, farmaceutyczne 
produkty dermatologiczne, szampony lecznicze, mydła lecz-
nicze, mydła antybakteryjne, lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej.

(210) 496274 (220) 2019 02 21
(731) WRÓBEL HANNA MAGDALENA CREONET,  

Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) Dzieciochatki
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych 
mediach.

(210) 496276 (220) 2019 02 21
(731) DRYGIEL RAFAŁ TOMASZ KD MODA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsaw Dress

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 25 odzież damska - sukienki.

(210) 496284 (220) 2019 02 22
(731) KOWALSKI ŁUKASZ, Sierpc
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e moji

(531) 27.01.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z me-
tali szlachetnych lub pokrywane nimi nie ujęte w innych 
klasach, ogólnie wyroby jubilerskie, w tym w szczególności: 
łańcuszki, naszyjniki, bransoletki, kolie, kolczyki, pierścionki, 
sztabki metali szlachetnych, zapięcia do biżuterii, medaliony, 
zawieszki, perły, broszki, znaczki, posągi z metali szlachet-
nych, posążki z metali szlachetnych, pudełka na biżuterię 
[szkatułki lub puzderka], pudełka z metali szlachetnych, opa-
kowania biżuterii, złoto, nieprzetworzone lub kute, metale 
szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, srebro, 
nieprzetworzone lub kute, biżuteria, kamienie szlachetne, 
biżuteria sztuczna, kamienie szlachetne, szpilki do krawatów, 
spinki do mankietów, zegary i zegarki, biżuteria i wyroby bi-
żuteryjne z metali szlachetnych, 35 usługi handlu detalicz-
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nego w zakresie handlu wysyłkowego w odniesieniu do bi-
żuterii oraz innych wyrobów jubilerskich, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna oraz internetowa wyrobów jubilerskich, sprzedaż 
w wyspecjalizowanych sklepach detalicznych, hurtowniach, 
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków 
komunikacji elektronicznej, przez strony internetowe lub 
telesklepy, organizacja wystaw w celach handlowych, usługi 
sprzedaży, w tym za pośrednictwem Internetu (sklep inter-
netowy), 40 usługi jubilerskie, usługi szlifierskie, obróbka me-
tali szlachetnych, wycinanie, kształtowanie, grawerowanie, 
powlekanie galwaniczne, kowalstwo artystyczne, obróbka 
metali i kamieni szlachetnych, powlekanie metali, przerób-
ki biżuterii, pozłacanie, złocenie, srebrzenie, obróbka metali, 
usługi związane z przekształceniem przedmiotów lub sub-
stancji oraz jakimkolwiek procesem powodującym zmianę 
ich istotnych właściwości, usługi związane z obróbką mate-
riałów, mogące występować w czasie wytwarzania jakiejkol-
wiek substancji lub przedmiotu innego niż budowlany, usłu-
gi polegające na cięciu, kształtowaniu, polerowaniu przez 
ścieranie lub pokrywaniu metalami, a w szczególności: chro-
mowanie, grawerowanie, metale obróbka i hartowanie, od-
lewanie metali, platerowanie metali, polerowanie, złocenie, 
posrebrzanie, pozłacanie, galwanizacja, spawanie, lutowanie, 
szlifowanie, ścieranie, drukowanie materiałów informacyj-
nych i reklamowych, wytwarzanie wyrobów jubilerskich, 
w tym biżuterii na zamówienie i według specyfikacji osób 
trzecich.

(210) 496292 (220) 2019 02 22
(731) BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiZoo

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, karty na-
grane magnetycznie, karty chipowe, karty kredytowe, ma-
gnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, 
karty płatnicze, czytniki kart etapowych, kodowane karty 
lojalnościowe, elektroniczne karty chipowe kodowane, urzą-
dzenia fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, urządze-
nia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, magnetyczne nośniki 
danych, płyty (dyski) z nagraniami, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane i komputery, czytniki jako sprzęt prze-
twarzający dane, czytniki kodów kreskowych, oprogramo-
wanie komputerowe, urządzenia do transmisji dźwięku, urzą-
dzenia do przesyłania obrazów, urządzenia do odtwarzania 
obrazów, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia 
do nagrywania obrazów, urządzenia do rejestrowania dźwię-
ku, karty i etykiety elektroniczne i cyfrowe, magnetyczne, 
elektroniczne i cyfrowe karty dostępu, urządzenia do wery-
fikacji tożsamości (osób), elektroniczne punkty informacyjne, 
informatyczne i urządzenia cyfrowe, interaktywne terminale 
informacyjne, informatyczne i urządzenia cyfrowe, 16 czeki, 
bony wartościowe, bony upominkowe, niemagnetyczne 
karty kredytowe, bilety, broszury, czasopisma, gazety, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, katalogi, biuletyny infor-
macyjne, papierowe karty lojalnościowe, karty upominkowe, 
karty rejestracyjne, karty kredytowe nie elektroniczne, arty-
kuły biurowe z wyjątkiem mebli, plakaty, albumy, prospekty, 

blankiety, rysunki, pisma informacyjne, plany, rozkłady, har-
monogramy, mapy geograficzne, materiały instruktażowe, 
szkoleniowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), mapy, 
mapy tras, przewodniki, 35 wynajmowanie nośników rekla-
mowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama, 
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
i promocyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, 
organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi 
i lojalnościowymi w zakresie działalności gospodarczej, do-
radztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościo-
wych dla klientów, usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
badania rynku, badania opinii publicznej, usługi zarządzania 
w działalności handlowej, administrowanie w działalności 
handlowej, prace biurowe, zarządzanie programami świad-
czeń pracowniczych, organizowanie targów handlowych 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 36 emi-
sja bonów wartościowych, emisja kart debetowych kre-
dytowych, wydawania voucherów, informacje finansowe, 
informacja o ubezpieczeniach, usługi finansowe, obsługa 
kart kredytowych i debetowych, kredyty ratalne, operacje 
finansowe, transakcje finansowe, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, usługi ubezpieczeniowe, emisja kart przedpłaconych, 
wydawanie bonów wartościowych w związku z programa-
mi lojalnościowymi, 41 usługi informacji o rekreacji, usługi 
klubowe (rozrywka), organizowanie i obsługa konferencji, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], organizowanie konkursów, organizowanie 
i prowadzenie kursów edukacyjnych, usługi kultury fizycznej, 
organizowanie obozów sportowych i wypoczynkowych, 
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie roz-
rywki, informacja o kulturze, edukacji i rozrywce, organizo-
wanie zajęć sportowych i imprez sportowych, zapewnianie 
infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, informacja 
o wypoczynku, wydawanie audiobooków, publikacja ma-
teriałów edukacyjnych, publikowanie tekstów medycznych, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
kulturalne, usługi w zakresie rezerwacji biletów do zoo, edu-
kacja, szkolenia i rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
informacja o imprezach rozrywkowych lub edukacyjnych, 
organizowanie i przeprowadzanie wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, produkcja i zarządzanie wystawami, konfe-
rencjami i imprezami sportowymi, kulturalnymi i muzyczny-
mi, organizacja i prowadzenie kolokwiów, okrągłych stołów, 
salonów branżowych, konferencji, kongresów, seminariów, 
debat, sympozjów, szczególnie w celach promocji czynności 
kulturalnych, usługi doradcze w zakresie rozrywki, rezerwacja 
miejsc na wystawy, rezerwacja biletów wstępu do zoo, usłu-
gi parków rozrywki, zoo, obsługa ogrodów zoologicznych, 
prowadzenie ogrodów zoologicznych, usługi edukacyjne 
związane z zoologią, 42 administrowanie stronami kompu-
terowymi (sieciowymi), analizy i projektowanie systemów 
komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu kompu-
terowego, instalacje, aktualizacja, konserwacja, powielanie, 
projektowanie i wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, programowanie komputerowe, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych 
przez programy komputerowe, wypożyczanie sprzętu kom-
puterowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, w tym tworzenie i informatyczna obsługa 
portali internetowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi restauracyjne, cateringowe i kawiarniane, 
usługi w zakresie zakwaterowania tymczasowego, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na wystawy.
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(210) 496300 (220) 2019 02 22
(731) MV TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRODUCTION MASTER AUDIO
(510), (511) 9 głośniki, głośniki audio, głośniki do monitora 
studyjnego, głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowa-
nymi wzmacniaczami, konsole ze słuchawkami, obudowy 
głośników, stojaki na głośniki, wzmacniacze, przełączniki gło-
śników, kable do głośników, kable audio.

(210) 496303 (220) 2019 02 22
(731) FELCZAK MAGDALENA COMPACTPR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOMEJOB

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 07.01.08
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, 41 szkolenia.

(210) 496313 (220) 2019 02 22
(731) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKURAT NA KANAPKĘ

(531) 27.05.01, 08.07.25
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzo-
nych ryb dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby 
konserwowe, pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hum-
musu, hummus [pasta z ciecierzycy], dania gotowe składa-
jące się gównie z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych 
i smażonych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla lu-
dzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe, 
pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus 
[pasta z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie 
z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych i smażonych.

(210) 496317 (220) 2019 02 22
(731) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKURAT na Święta

(531) 27.05.01, 03.09.01, 03.09.24, 24.17.02, 01.01.01
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzo-
nych ryb dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby 
konserwowe, pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hum-
musu, hummus [pasta z ciecierzycy], dania gotowe składa-
jące się gównie z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych 
i smażonych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla lu-
dzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe, 
pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus 
[pasta z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie 
z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych i smażonych.

(210) 496319 (220) 2019 02 22
(731) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Mikstat

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT KACZKI

(531) 03.07.06, 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób, 
podroby, 35 usługi w zakresie sprzedaży: mięsa, wędlin, tusz 
drobiowych, gotowych dań z mięsa, drobiu, podrobów.

(210) 496320 (220) 2019 02 22
(731) KĄDZIOŁKA KAZIMIERZ INTEBO, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) INTEBO
(510), (511) 20 garderoby, meble, meble biurowe, meble 
ogrodowe, meble metalowe, meble kuchenne, osprzęt nie-
metalowy do mebli, szafy wnękowe, osłony do kominków, 
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, 
37 instalowanie i naprawa kominków, instalowanie i napra-
wa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż wy-
posażenia kuchennego, montaż mebli, konserwacja mebli, 
montaż drzwi i okien, renowacja mebli, tapicerowanie mebli, 
usługi hydrauliczne, usługi elektryczne, tynkowanie, murar-
stwo, malowanie, budownictwo, ciesielstwo, izolowanie bu-
dynków, nadzór budowlany,renowacja mebli.

(210) 496324 (220) 2019 02 22
(731) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Mikstat

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT GĘSI

(531) 03.07.06, 03.07.24, 26.11.03, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób, 
podroby, 35 usługi w zakresie sprzedaży: mięsa, wędlin, tusz 
drobiowych, gotowych dań z mięsa, drobiu, podrobów.
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(210) 496326 (220) 2019 02 22
(731) COAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mypanel.pl

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 przechowywanie danych elektronicznych.

(210) 496328 (220) 2019 02 22
(731) DORADZTWO HANDLOWE 2002 SPÓŁKA 

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

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
najem bilbordów [tablic reklamowych], doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodar-
czej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, 36 administrowanie nieruchomościami, doradz-
two w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na własność, wynajem budynków, wynajem 
mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem po-
mieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, dzierżawa i wynajem po-
mieszczeń handlowych, 39 wynajmowanie magazynów, wy-
najmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych.

(210) 496329 (220) 2019 02 22
(731) CZWAJDA LESZEK, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYSTEM-TECH

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, metalowe ogrodzenia 
łańcuchowe, ogrodzenia z drutu, ogrodzenia z metali nieszla-
chetnych, metalowe ogrodzenia druciane, metalowe mate-
riały na ogrodzenia, metalowe ogrodzenia stosowane w po-
mieszczeniach, 37 konserwacja pneumatycznych narzędzi 
ręcznych, instalacja, konserwacja, naprawa pneumatycznych 
narzędzi, izolowanie rurociągów, izolacja rurociągów, konser-
wacja rurociągów, serwisowanie rurociągów, instalacja ruro-
ciągów, układanie rurociągów, budowa rurociągów, budowa 
rurociągów poszukiwawczych, instalacja systemów rurocią-
gów, budowa rurociągów naftowych, układanie rurociągów 
naftowych, budowa rurociągów eksploatacyjnych, instalacja 
rurociągów podmorskich, instalacja rurociągów lądowych, 
instalacja rurociągów naftowych, instalacja rurociągów 
przemysłowych, układanie i budowa rurociągów, budowa 
i konserwacja rurociągów, konserwacja i naprawa rurocią-
gów, instalacja i naprawa rurociągów, konserwacja i naprawa 
systemów rurociągów, usługi w zakresie napraw rurociągów, 

konserwacja i naprawa rurociągów przemysłowych, instalo-
wanie wykładzin rurowych w rurociągach, instalowanie sys-
temów rurociągów do przesyłania cieczy.

(210) 496337 (220) 2019 02 23
(731) BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Bielawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR WIELKA SOWA

(531) 03.07.26, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.

(210) 496338 (220) 2019 02 23
(731) BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Bielawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBOŻO

(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.

(210) 496340 (220) 2019 02 24
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój STYL

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.13, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt 
(hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie 
komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-
-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotogra-
ficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządze-
nia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikro-
procesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki 
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czyt-
niki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisa-
ne i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego 
rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szcze-
gólności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plika-
mi w formacie MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy 
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z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wi-
deo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski 
cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia 
do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obra-
zów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputero-
we, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwię-
ku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputero-
we, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na to-
warach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, 
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kame-
ry wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty 
inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, 
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne ko-
dowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, 
lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, 
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośni-
ki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, 
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputero-
we, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - 
hardware komputerowy, monitory - programy komputero-
we, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, ob-
wody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, 
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficz-
ne, programy gier komputerowych, programy komputerowe 
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, 
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewi-
zji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wy-
branych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy kom-
puterowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fo-
tograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów 
ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magne-
tycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterują-
ce programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smart-
fony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobil-
ne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ła-
dowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowal-
ne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwa-
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu-
ry, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficz-
ne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, 
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, 

kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami oko-
licznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tema-
tycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebu-
sami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szara-
dami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety archi-
tektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty 
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, re-
produkcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywa-
niem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, 
znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura 
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie ser-
wetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, 
rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligator-
skie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem 
aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materia-
łów piśmiennych lub do celów domowych, materiały prze-
znaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisa-
nia, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowa-
nia, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucz-
nych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprze-
daży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych to-
warów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fotote-
legrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji 
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty 
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, pły-
ty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu-
terowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, in-
terfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, 
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroproce-
sorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetycz-
ne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery 
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału 
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy 
optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da-
nych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory 
- hardware komputerowy, monitory - programy komputero-
we, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, ob-
wody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, 
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficz-
ne, programy gier komputerowych, programy komputerowe 
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, 
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewi-
zji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wy-
branych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy kom-
puterowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fo-
tograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów 
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramo-
wanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy 
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do na-
grywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, tele-
fony przenośne, telefony przenośne działające w systemie 
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i te-
lefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne 
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematogra-
ficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowo-
dowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru 
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urzą-
dzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektro-
niczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofo-
ny, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekode-
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ry, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglą-
darkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki 
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane progra-
my/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radio-
we, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane 
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magne-
tycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, 
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach 
DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, 
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, 
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, 
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z ży-
czeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, 
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi 
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzy-
żówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, re-
busami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, 
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, 
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litogra-
ficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje gra-
ficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżó-
wek, usługi agencji eksportowo- importowej, usługi w zakre-
sie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sonda-
ży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania 
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji 
papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu 
o alternatywny model planowania magazynów i monitorin-
gu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie 
korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakre-
sie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, 
billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, ofe-
rowanie części powierzchni reklamowej w magazynach 
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, kon-
strukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektyw-
ności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywa-
nia pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów 
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźni-
ków zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, 
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstruk-
cją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wia-
rygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, plano-
wanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie 
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządza-
nie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania 
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strate-
gii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie 
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania prefe-
rencji konsumenckich, opracowywanie schematów badaw-
czych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: 
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych perio-
dyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, eksperty-
zy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarzą-
dzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokony-
wania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie do-
konywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, infor-
macja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji 
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, 
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekono-
micznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 

danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kom-
pilacja informacji w komputerowych bazach danych, syste-
matyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputero-
wych bazach danych, sortowanie danych w bazach kompu-
terowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materia-
łów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, 
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia 
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi 
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania 
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń rekla-
mowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi 
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywa-
nia reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowa-
nie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw 
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tek-
stów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audy-
cji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej 
Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednic-
two w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematy-
zacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach da-
nych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary 
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmo-
wanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie za-
mówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo 
w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyj-
nych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, 
usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elek-
troniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o te-
lekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygna-
łu radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, fil-
mów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, 
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ 
audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi 
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym 
za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa, 
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki 
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomo-
cy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności ra-
diowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustala-
niem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi 
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świato-
wej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, 
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania 
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizo-
wania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie 
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transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektroniczna, 
retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożycza-
nie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie infor-
macji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi 
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfro-
wego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów 
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, 
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez 
terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydaw-
nictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światło-
wodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wybo-
ru programu, usługi zapewniające dostęp do stron interneto-
wych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym za-
pewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usłu-
gi e-mail, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach 
komputerowych, transmisja, nadawanie i transmisja progra-
mów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-teksto-
wych, teletekstowych lub transmisji, transmisja treści cyfro-
wych w sieciach danych, w tym przesyłanie strumieniowe 
i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem plat-
form i portali w Internecie, w szczególności za pośrednic-
twem internetowego centrum informacyjnego do obsługi 
klienta związanego z wydawaniem produktów, udostępnia-
nie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych 
i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomo-
ści za pośrednictwem czatów i forów internetowych, przeka-
zywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy interneto-
we (wiadomości internetowe - komunikatory internetowe), 
39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowa-
nie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie 
turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, orga-
nizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie 
edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie 
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzial-
ności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edu-
kacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środo-
wiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja 
o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fo-
toreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach 
rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki 
i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie 
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracow-
ni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie pro-
gramów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słucha-
czy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyj-
na oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka 
w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem 
sieci danych, w szczególności pobierania treści cyfrowych, 
strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier 
w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym 
w Internecie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów 
reklamowych, produkcja filmów telewizyjnych, produkcja fil-
mów wideo, publikowanie książek, gazet, czasopism i perio-
dyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy 
w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publi-
kowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii kompu-
terowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, ob-
sługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organi-

zowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, 
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród 
i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresaria-
tów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i tele-
wizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów te-
lewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, 
w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, qu-
izów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mi-
krofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, kompute-
rowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizo-
wanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska 
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności 
w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania sub-
stancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czyn-
ników energetycznych, racjonalizowania zużywania surow-
ców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania 
programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy 
w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych pro-
wadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kul-
turalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych 
i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje infor-
macyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostne-
go, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje 
w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania po-
staw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania 
materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla se-
niorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy spo-
łecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę 
darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzy-
szeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym 
świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospo-
łeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależ-
nień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cy-
berprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 
udostępnianie informacji w Internecie na temat gier kompu-
terowych, gier wideo i informacji o związanych z nimi pro-
duktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, 
analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, insta-
lacje oprogramowania komputerowego, programowanie 
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do po-
staci elektronicznej, konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektan-
tów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, 
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie 
badań naukowych w kierunku promowania świadomości 
publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego czło-
wieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie rapor-
tów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednic-
twem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, za-
rządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie da-
nych i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych danych 
w komputerowych bazach danych, projektowanie i opraco-
wywanie programów do przetwarzania danych, rozwój 
techniczny elektronicznych przewodników po programach, 
projektowanie i pisanie stron domowych i stron interneto-
wych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych 
zasobów serwerowni (server hosting), zapytania i badania 
w bazach danych i w Internecie w zakresie technologii kom-
puterowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek i infor-
macji w zakresie technologii komputerowej i badań nauko-
wych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, 
udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej przestrzeni 
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pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowa-
nia komputerowego, usługi udostępniania krajowych i za-
granicznych serwerów oraz portali internetowych.

(210) 496343 (220) 2019 02 24
(731) SZCZEKOT TAMARA NIEPUBLICZNY JĘZYKOWY 

ŻŁOBEK WESOŁE BĄBELKI, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESOŁE BĄBELKI

(531) 04.05.21, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, usługi w zakresie edukacji i na-
uczania, usługi nauczania percepcyjnego, usługi nauczania 
umiejętności komunikacyjnych, nauczanie języków, eduka-
cja językowa, usługi nauki języka obcego, nauczanie dzieci 
języków obcych poprzez rekreację, usługi w zakresie przygo-
towywania programów nauczania, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do nauczania, placówki opieki dziennej nad przed-
szkolakami i małymi dziećmi, kształcenie w zakresie kultu-
ry fizycznej dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, nauka 
tańca dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
zajęcia zorganizowane dla dzieci, usługi rozrywkowe świad-
czone dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do za-
baw dla dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup 
zabaw, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
intelektualnej dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych 
w postaci placów zabaw dla dzieci, 43 żłobki i ośrodki opie-
ki dziennej, usługi w zakresie żłobków, opieka nad dziećmi 
w żłobkach, żłobki dla dzieci, mobilne żłobki, udzielanie in-
formacji na temat usług żłobków, opieka nad dziećmi w klu-
bach malucha.

(210) 496353 (220) 2019 02 25
(731) WASIEK EWELINA, Długowola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE WESS

(531) 02.03.17, 02.03.23, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dam-
ska, odzież męska, damska i dziecięca.

(210) 496354 (220) 2019 02 25
(731) PŁATEK RYSZARD CAR STOCK, Garwolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Car Stock R. PŁATEK OD 1991

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.17, 
26.01.18, 26.01.20

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
jazdami, 37 konserwacja i naprawa pojazdów, 39 transport 
drogowy ładunków, wynajem samochodów.

(210) 496356 (220) 2019 02 25
(731) BCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DABCAST
(510), (511) 9 aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania 
radiowego, interaktywne oprogramowanie komputerowe, 
interfejsy komputerowe, nadajniki [telekomunikacja], nadaj-
niki sygnałów elektronicznych, oprogramowanie komputero-
we, platformy oprogramowania komputerowego, programy 
komputerowe do użycia w telekomunikacji, przenośny ra-
diowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, urządzenia do transmi-
sji, zespoły nadawcze [telekomunikacja], anteny, urządzenia 
do łączności bezprzewodowej, bezprzewodowe urządzenia 
komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych, anteny 
radiowe, anteny sygnałowe, anteny do sygnałów radiowych, 
anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, 
anteny jako urządzenia komunikacyjne, sprzęt telekomuni-
kacyjny, urządzenia telekomunikacyjne, telekomunikacyjne 
urządzenia cyfrowe, urządzenia do przetwarzania sygnałów 
telekomunikacyjnych, urządzenia i przyrządy telekomunika-
cyjne, urządzenia telekomunikacyjne do użytku w sieciach 
radiofonii komórkowej, urządzenia do nagrywania do nośni-
ków dźwięku i obrazu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, 
sprzęt do zapisu danych, urządzenia do nagrywania obrazu, 
nadajniki cyfrowe, 37 naprawa i konserwacja sprzętu kom-
puterowego do urządzeń przetwarzających dane, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa sieci, 
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, montaż i na-
prawa anten, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu ko-
munikacyjnego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunika-
cyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompu-
terowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 dostarczanie 
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, do-
radztwo w zakresie telekomunikacji, informacja o telekomuni-
kacji, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Inter-
netu, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, przesyłanie informacji, transmisja, w tym cyfrowa, 
danych, dźwięku i obrazu, także przez radio, telewizję, drogą 
satelitarną, kablową, przez eter i elektronicznie, transfer stru-
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, usługi doradcze i konsultacyjne związane z łącznością 
bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej, 
usługi łączności cyfrowej, usługi telekomunikacyjne, usługi 
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi 
telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, usługi transmisyjne, wy-
pożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, doradztwo 
w zakresie telekomunikacji, transmisja danych, przesyłanie 
informacji cyfrowych, przekazywanie informacji za pomocą 
radia, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 
przesyłanie informacji drogą online, usługi telekomunikacyj-
ne pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi informacyjne 
dotyczące telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne z wy-
korzystaniem radiowych sieci komórkowych, usługi transmi-
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sji danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi telekomu-
nikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi w zakresie 
transmisji i odbiory danych za pomocą środków telekomu-
nikacyjnych, usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
średnictwem platform i portali internetowych, usługi teleko-
munikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali w Internecie i innych mediach, transfer cy-
frowy danych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem 
Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych 
za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, 
nadawanie bezprzewodowe, 42 badania i konsultacje w za-
kresie projektów technicznych, doradztwo radiowo-technicz-
ne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów ko-
munikacyjnych, oprogramowanie jako usługa oraz wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, instalacja i utrzy-
manie programów komputerowych, inżynieria techniczna, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu 
do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz oprogramowania 
i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie projek-
tów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania 
i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie au-
dytu i analizy systemów informatycznych i oprogramowania 
komputerowego, Platforma jako usługa [PaaS], projektowanie 
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, analiza sygnałów 
telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie technicz-
ne sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem komputerów 
i oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogra-
mowania do opracowywania stron internetowych, monito-
ring systemów sieciowych, doradztwo techniczne w dzie-
dzinie telekomunikacji, usługi monitorowania systemów 
komputerowych, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, projektowanie i opracowy-
wanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej 
transmisji danych, usługi projektowania dotyczące narzędzi 
testowych do przesyłania danych, opracowywanie syste-
mów do przesyłania danych, wypożyczanie oprogramowa-
nia użytkowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
wypożyczania oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego.

(210) 496357 (220) 2019 02 25
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) MUCOATAC
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, odżywcze 
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku 
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, 
środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do ce-
lów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki 
przeciwzapalne, 10 buteleczki z kroplomierzem do celów 
leczniczych, inhalatory, urządzenia rozpylające do aerozo-
li do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, 
rozpylacze do celów leczniczych.

(210) 496367 (220) 2019 02 25
(731) BŁACHNIO MAŁGORZATA, Dziekanów Leśny
(540) (znak słowny)
(540) Volcanix
(510), (511) 1 surowce zasilające rośliny zawierające pier-
wiastki śladowe, nawozy, nieorganiczne nawozy, nawozy 
organiczne, nawozy mineralne, nawozy naturalne, fosfora-
ny [nawozy], syntetyczne nawozy, nawozy morskie, nawozy 
azotowe, nawozy chemiczne, nawozy złożone, sole [nawo-
zy], superfosfaty [nawozy], nawozy mieszane, nawozy hydro-
poniczne, nawozy biologiczne, nawozy potasowe, nawozy 
do trawników, nawozy do trawy, nawozy zawierające prze-
ciwutleniacze, potas kalcynowany [nawozy], nawozy do gle-
by, nawozy do trawy, nawozy z trocin, biologiczne nawozy 
azotowe, kompost, obornik, nawozy, nawozy i użyźniacze, 
nawozy użyźniające glebę, nawozy bez zawartości chloru, 
nawozy zawierające związki azotu, chemicznie zmienione 
nawozy złożone, nawozy z mączki rybnej, nawozy do użyt-
ku domowego, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy 
z dodatkiem mikroorganizmów, stymulatory wzrostu [inne 
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], środki 
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów 
ogrodniczych, środki do nawożenia ogrodu [nawozy], na-
wozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy zawierające 
azot i magnez (Mg), nawozy naturalne wykonane ze skład-
ników morskich, nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, 
nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy dla 
rolnictwa z alg morskich, nawozy do ziemi doniczkowej, na-
wozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy 
biologiczne stosowane do obróbki nasion, ekstrakty z wo-
dorostów do użytku jako nawozy, nawozy uzyskane metodą 
przetwarzania odpadów przez dżdżownice, nawozy o kon-
trolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, sub-
stancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia roślin, 
substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku 
w rolnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substan-
cji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania 
jako nawozy rolnicze, mieszanki substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, 
podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, regulatory wzrostu 
roślin, mieszanki regulujące wzrost roślin, substancje do re-
gulacji wzrostu roślin, ekstrakty z wodorostów do stoso-
wania jako środek stymulujący wzrost do roślin, substancje 
do kontrolowania wzrostu wodorostów, środki do wspoma-
gania wzrostu roślin, mikroorganizmy do stymulacji wzrostu 
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, naturalne i syn-
tetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, substancje 
do kontrolowania wzrostu roślin wodnych, środki regulujące 
wzrost roślin do użytku rolniczego, środki do uzdatniania 
gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, środki do re-
gulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami.

(210) 496376 (220) 2019 02 25
(731) NOWAK PAWEŁ KLUBY MUZYCZNE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOICE
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(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nocne kluby.

(210) 496377 (220) 2019 02 25
(731) TROCHIM KRZYSZTOF KENION, Dołuje
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALEKAFELKI.PL

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 płytki podłogowe niemetalowe, płytki cera-
miczne, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej.

(210) 496381 (220) 2019 02 25
(731) MAJOWSKA-KAPEK MAGDALENA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) BRA STORY
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna osobista, 
bielizna nocna, bielizna męska, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
nych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych.

(210) 496391 (220) 2019 02 25
(731) KUKULSKA MONIKA BEAUMED, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BELOCLINIC
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, 
kliniki medyczne, doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób 
skóry.

(210) 496393 (220) 2019 02 25
(731) WĄS GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE GIEWU, Brzezie
(540) (znak słowny)
(540) Eximius Park
(510), (511) 36 agencja pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, zarzą-
dzanie nieruchomością, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem biur do coworkingu, wycena nieruchomości, wy-
cena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
usługi finansowania, wynajmowanie, dzierżawa i sprzedaż 
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego.

(210) 496394 (220) 2019 02 25
(731) SASIN PAWEŁ, Dobczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ferment KOMBUCHA

(531) 03.07.10, 26.01.01, 05.03.11, 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 30 napoje na bazie herbaty, napoje na bazie ka-
kao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie czekolady, sosy, 
przyprawy, wyroby cukiernicze, 32 aperitify bezalkoholowe, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzecz-
ka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje 
do produkcji napojów, gazowane wody, gazowane napoje, 
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, syropy do lemoniady, 
bezalkoholowe napoje, esencje do produkcji napojów, pre-
paraty do produkcji napojów, nektary bezalkoholowe owo-
cowe, soki owocowe, napoje sorbety.

(210) 496410 (220) 2019 02 25
(731) OPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA OPT.PL zadbamy o Ciebie

(531) 24.13.01, 24.13.13, 24.17.02, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 44 usługi farmaceutyczne.

(210) 496411 (220) 2019 02 25
(731) AB SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clogers

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 496413 (220) 2019 02 25
(731) NOWAK PAWEŁ KLUBY MUZYCZNE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWIACY PIEROGARNIA

(531) 02.07.04, 08.07.02, 11.01.05, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 
26.01.19, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 43 restauracje.

(210) 496415 (220) 2019 02 25
(731) WĄSIŃSKI JACEK LEŚNE POGOTOWIE, Mikołów
(540) (znak słowny)
(540) LEŚNE POGOTOWIE
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, kliniki dla zwierząt, 
usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwie-
rząt, usługi w zakresie fizjoterapii i fizykoterapii dla zwierząt, 
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informacja o tych usługach, usługi w zakresie opieki nad 
zwierzętami domowymi, usługi hoteli dla zwierząt, opieka 
nad zwierzętami w celu ich przysposobienia do adopcji, 
usługi w zakresie adopcji zwierząt, konsultacje i doradztwo 
odnoszące się do w /w usług, usługi doradcze związane 
z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie pie-
lęgnacji zwierząt, udzielanie informacji na temat hodowli 
zwierząt, planowanie i przeprowadzanie imprez informa-
cyjnych w celu doradztwa z zakresu tematów dotyczących 
zdrowia w odniesieniu do zwierząt, doradztwo dotyczące 
zdrowia, żywienia i pielęgnacji zwierząt, udzielanie infor-
macji dotyczących zdrowia, żywienia i pielęgnacji zwierząt 
za pomocą Internetu.

(210) 496417 (220) 2019 02 25
(731) SOLID BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) solidbrain

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputery 
i sprzęt komputerowy, systemy i sieci komputerowe, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, osprzęt do przetwarzania da-
nych, nośniki danych, 35 rekrutacja, usługi konsultingowe 
w zakresie reklamy, szkoleń i rekrutacji, usługi konsultingowe 
związane z zarządzaniem, usługi outsourcing, doradztwo 
biznesowe, komputerowe zarządzenie plikami i przetwa-
rzanie danych oraz informacji, pozyskiwanie i gromadzenie 
danych w komputerowych bazach danych, 36 usługi kon-
sultingu finansowego, 37 instalowanie i naprawa sprzętu 
komputerowego, modernizowanie sprzętu komputerowe-
go, 38 przesyłanie danych, usługi łączności komputerowej, 
usługi dostępu do sieci komputerowej, 41 organizowanie 
kursów i szkoleń, między innymi szkolenia edukacyjne, 
komputerowe, biznesowe, personelu, szkolenia w dziedzi-
nie oprogramowania, szkolenia w zakresie reklamy oraz 
technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie elektroniki 
oraz użytkowania sprzętu elektronicznego, organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów, edukacja i szkolenia 
w zakresie ochrony środowiska, nauczanie i szkolenia w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, 42 doradztwo w zakresie 
IT, tworzenia oprogramowania, doradztwo szkoleniowe, do-
radztwo technologiczne i techniczne, doradztwo w zakresie 
usług telekomunikacyjnych, testowanie aplikacji mobilnych, 
testowanie programów komputerowych, testowanie sprzę-
tu komputerowego, testowanie sygnałów telekomunikacyj-
nych, kontrola jakości, opracowywanie i testowanie metod 
przetwarzania danych i algorytmów, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie programów 
komputerowych, instalacja i aktualizacja oprogramowania, 
badania projektowe związane z oprogramowaniem, kon-
sultacje związane z oprogramowaniem, tworzenie aplikacji 
mobilnych, opracowywanie programów komputerowych, 
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 496419 (220) 2019 02 25
(731) KWAPIŃSKI ANDRZEJ JUNIOR, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) tylem.pl
(510), (511) 12 samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci, siedzenia do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do po-
jazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, kosze 

przystosowane do rowerów, wózki dziecięce głębokie, spa-
cerowe wózki dziecięce i budki do tych wózków, pokrycia 
wózków dziecięcych, w tym spacerowych, 35 agencje im-
portowo - eksportowe, pośrednictwo handlowe, usługi w za-
kresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów, takich jak: 
wózki dziecięce, dziecięce foteliki samochodowe, zabawki, 
odzież dziecięca, meble dziecięce, materace i pościel, leżacz-
ki i chodziki, huśtawki, nosidła, rowerki, monitory oddechu, 
nianie elektroniczne, bramki ochronne, usługi marketingowe 
oraz prezentacja towarów poprzez telewizję, radio, Internet 
i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwo-
ścią złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość, agencje 
reklamowe, usługi w zakresie reklamy i informacji o działal-
ności gospodarczej świadczone na rzecz osób trzecich, or-
ganizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, 
akcji promocyjnych, pokazów i prezentacji towarów, aukcji 
publicznych, reklama z wykorzystaniem metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - prze-
znaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą 
Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków ko-
munikacji, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wynajmowanie i pośrednictwo 
w wynajmowaniu powierzchni (w tym wirtualnej) na cele re-
klamowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych i/lub reklamowych, organizowanie, przygotowywanie 
i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, po-
kazach i prezentacjach towarów.

(210) 496483 (220) 2019 02 27
(731) GRÖNING KAROLINA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOPOT YOGA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież i obuwie do jogi, koszulki do jogi, blu-
zy do jogi, szorty do jogi, spodnie do jogi, spódnice do jogi, 
skarpety do jogi, 28 artykuły i sprzęt sportowy do jogi, blocz-
ki do jogi, paski do jogi, chusty do jogi, koce do jogi, piłki 
do jogi, opaski relaksacyjne na oczy do jogi, 41 usługi eduka-
cyjne, sportowe i rozrywkowe, prowadzenie i organizowanie 
kursów, szkoleń, ćwiczeń, warsztatów i treningów jogi, usługi 
edukacyjne związane z jogą, treningi medytacji, wynajem 
obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i pro-
wadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych, wypożyczanie 
sprzętu sportowego.

(210) 496499 (220) 2019 02 27
(731) KOSAKOWSKA ALINA IN PLUS, Wołomin
(540) (znak słowny)
(540) ZBAWKI
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubiler-
skie, sztuczna biżuteria i biżuteria z metali i kamieni szlachet-
nych, kamienie szlachetne, 16 papier i karton, druki, albumy, 
broszury, katalogi, prospekty, pocztówki, karty, kalendarze, 
czasopisma, materiały introligatorskie, fotografie, materiały 
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, mate-
riały dla artystów, pędzle malarskie, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 
ozdoby choinkowe, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty 
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kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze 
i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, wyroby cukiernicze, 
czekolada, 35 usługi sprzedaży metali szlachetnych i ich sto-
pów, wyrobów jubilerskich, sztucznej biżuterii, biżuterii z me-
tali i kamieni szlachetnych, kamieni szlachetnych, papieru, 
kartonu, druków, albumów, broszur, katalogów, prospektów, 
pocztówek, kart, kalendarzy, czasopism, materiałów introli-
gatorskich, fotografii, materiałów biurowych, klejów do ce-
lów biurowych lub domowych, materiałów dla artystów, 
pędzli malarskich, materiałów szkoleniowych i instruktażo-
wych z wyjątkiem aparatów, materiałów z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, odzieży, obuwia, nakryć głowy, gier 
i zabawek, artykułów sportowych i gimnastycznych, ozdób 
choinkowych, kawy, herbaty, kakao, substytutów kawy, mąki, 
produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych, 
słodyczy, lodów, cukru, miodu, melasy, wyrobów cukierni-
czych, czekolady świadczone przez sklepy detaliczne i strony 
internetowe.

(210) 496500 (220) 2019 02 27
(731) KOSAKOWSKA ALINA IN PLUS, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANDMADE SWEETS Boże Krówki

(531) 03.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, cukier, miód, melasa, wyroby cukiernicze, czekolada, 
35 usługi sprzedaży kawy, herbaty, kakao, substytutów kawy, 
mąki, produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierni-
czych, słodyczy, lodów, cukru, miodu, melasy, wyrobów cu-
kierniczych, czekolady świadczone przez sklepy detaliczne 
i strony internetowe.

(210) 496519 (220) 2019 02 27
(731) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOARD & MORE

(531) 21.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy lądowe, samochody, motocykle, 
gokarty, quady, hulajnogi jako pojazdy, rowery, deskorolki 
elektryczne, rowerki biegowe jako pojazdy, części zamien-
ne do wyżej wymienionych pojazdów, 28 deskorolki, hu-
lajnogi- zabawki, rowery treningowe stacjonarne, rowery 
zabawkowe.

(210) 496520 (220) 2019 02 27
(731) SAYGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIGMORE
(510), (511) 25 bojówki, dżinsy, odzież dla chłopców, odzież 
codzienna, odzież damska, odzież dla małych dzieci, odzież 
dziewczęca, odzież dziecięca, odzież gotowa, odzież mę-
ska, damska i dziecięca, spodnie, spodnie ciążowe, spodnie 
[nieformalne], spodnie nieprzemakalne, spodnie sztruksowe, 
spodnie skórzane, spodnie wierzchnie.

(210) 496521 (220) 2019 02 27
(731) BLUEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUEMU

(531) 27.05.01, 03.07.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach 
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu: 
sprzętu i akcesoriów do trekkingu i wspinaczki wysokogór-
skiej, sprzętu mającego zastosowanie w narciarstwie wyso-
kogórskim i snowboardingu, sprzętu radiokomunikacyjnego, 
odzieży i obuwia, plecaków, ochraniaczy ciała przed urazami, 
namiotów, śpiworów, mat i materacy, naczyń biwakowych, 
narzędzi ręcznych stosowanych podczas biwakowania 
i wspinaczki, oświetlenia biwakowego, latarek, kijków, raków, 
uprzęży wspinaczkowej, zabezpieczeń stosowanych pod-
czas wspinaczki, nosidełek dla dzieci stosowanych w turysty-
ce, urządzeń radiolokacyjnych, promocja i sprzedaż pamiątek 
i upominków klubu wspinaczkowego, informatorów, kalen-
darzy, książek i poradników, organizacja wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, 39 planowanie i orga-
nizowanie podróży turystycznych, planowanie i organizowa-
nie podróży celem wspinaczki wysokogórskiej, planowanie 
i organizowanie trekkingu, planowanie i organizowanie wy-
jazdów w zakresie narciarstwa wysokogórskiego i snowboar-
dingu, organizowanie transportu, usługi przewodników tury-
stycznych, usługi przewodników wspinaczki wysokogórskiej, 
usługi przewodników trekkingowych, 41 usługi szkoleniowe 
dotyczące wspinaczki wysokogórskiej, trekkingu, narciar-
stwa wysokogórskiego i snowboardingu, organizowanie 
wyjazdów i obozów trekkingowych i wspinaczkowych, or-
ganizowanie wyjazdów i obozów narciarstwa wysokogór-
skiego i snowboardingu, organizowanie kursów turystyki 
wysokogórskiej, usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, organizowanie imprez integra-
cyjnych, sportowych i rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, wypożyczanie sprzętu ochronnego zabez-
pieczającego podczas uprawiania sportów, wypożyczanie 
odzieży ochronnej, wypożyczanie sprzętu trekkingowego 
i do wspinaczki wysokogórskiej, wypożyczanie sprzętu mają-
cego zastosowanie przy uprawianiu narciarstwa i snowboar-
dingu, wypożyczanie sprzętu turystycznego i biwakowego, 
wypożyczanie urządzeń radiolokacyjnych, wypożyczanie 
narzędzi ręcznych stosowanych podczas wypraw wysoko-
górskich i biwakowych.
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(210) 496524 (220) 2019 02 27
(731) TELEMATICS TECHNOLOGIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seeya SHARE YOUR LOCATION

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.11.22
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, oprogramowanie i aplika-
cje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie ładowalne 
oraz stałe, komputerowe bazy danych, utrwalone na nośni-
kach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
urządzenia do wymiany danych, urządzenia łączności bez-
przewodowej, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi dostar-
czania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza 
i raporty statystyczne, pozyskiwanie informacji do kompu-
terowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, usługi sprzedaży towarów: 
mobilne aplikacje, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, oprogramowanie ładowalne oraz stałe, kom-
puterowe bazy danych, utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizu-
alne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do wymiany danych, urządzenia łączności bezprzewodowej, 
38 usługi telekomunikacyjne, przesyłanie danych za pośred-
nictwem środków elektronicznych, przesyłanie informacji, 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja 
plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, usłu-
gi elektronicznej wymiany danych, udostępnianie urządzeń 
łącznościowych do wymiany danych elektronicznych, 42 in-
żynieria oprogramowania, projektowanie, pisanie, instalacja, 
aktualizacja oraz wynajem oprogramowania komputero-
wego i aplikacji mobilnych, oprogramowanie jako usługa – 
SaaS, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie 
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz 
osób trzecich, analizy systemów komputerowych, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo w zakre-
sie projektowania i rozwoju sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie 
technologii informacyjnych.

(210) 496525 (220) 2019 02 27
(731) SAYGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NAVIL
(510), (511) 25 bojówki, dżinsy, odzież dla chłopców, odzież 
codzienna, odzież damska, odzież dla małych dzieci, odzież 
dziewczęca, odzież dziecięca, odzież gotowa, odzież mę-
ska, damska i dziecięca, spodnie, spodnie ciążowe, spodnie 
[nieformalne], spodnie nieprzemakalne, spodnie sztruksowe, 
spodnie skórzane, spodnie wierzchnie.

(210) 496528 (220) 2019 02 27
(731) SAYGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) EVIN
(510), (511) 25 bojówki, dżinsy, odzież dla chłopców, odzież 
codzienna, odzież damska, odzież dla małych dzieci, odzież 
dziewczęca, odzież dziecięca, odzież gotowa, odzież mę-
ska, damska i dziecięca, spodnie, spodnie ciążowe, spodnie 
[nieformalne], spodnie nieprzemakalne, spodnie sztruksowe, 
spodnie skórzane, spodnie wierzchnie.

(210) 496529 (220) 2019 02 28
(731) GADZIŃSKA EWA, Susk; KRÓL ŁUKASZ, Susk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWTEX

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież męska i akcesoria do niej, w tym 
w szczególności: chusteczki do kieszonki piersiowej- poszet-
ki, galowa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury chłopięce, 
kamizelki, kardigany, koszule, krawaty, marynarki od garnitu-
rów, męskie apaszki, męskie płaszcze, muszki, odzież wierzch-
nia dla mężczyzn, paski, prochowce, skarpetki, spodnie, swe-
try,obuwie męskie, 35 sprzedaż detaliczna towarów: odzież 
męska i akcesoria do niej, w tym w szczególności: chusteczki 
do kieszonki piersiowej- poszetki, galowa odzież wieczoro-
wa, garnitury, garnitury chłopięce, kamizelki, kardigany, ko-
szule, krawaty, marynarki od garniturów, męskie apaszki, mę-
skie płaszcze, muszki, odzież wierzchnia dla mężczyzn, paski, 
prochowce, skarpetki, spodnie, swetry,obuwie męskie.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 496544 (220) 2019 02 28
(731) BARANOWSKI KRZYSZTOF, Solec
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 18.03.21, 29.01.04
(510), (511) 16 książki.

(210) 496558 (220) 2019 02 28
(731) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVERT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia do użytku przemysłowego, 
w szczególności do eksploatacji, naprawy, serwisu i kon-
serwacji pojazdów, silników i maszyn, olej przekładniowy, 
dodatki niechemiczne do olejów przekładniowych, 3 pre-
paraty myjące do pojazdów, środki do czyszczenia, serwisu, 
konserwacji, polerowania, szorowania, szlifowania, w szcze-
gólności przeznaczone dla pojazdów mianowicie środki 
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czyszczące, płyny do szyb, preparaty woskowe, spraye 
czyszczące, szampony samochodowe, środki konserwują-
ce w sprayu- środki polerujące, środki czyszczące do użytki 
we wnętrzach, środki do mycia silników, środki polerujące 
do konserwacji felg z lekkich metali i stopów, spryskiwacze, 
płyny do szyb samochodowych, 4 oleje i tłuszcze prze-
mysłowe, smary, smary będące olejami przekładniowymi, 
dodatki niechemiczne do olejów przekładniowych, środki 
do konserwacji skóry- oleje i smary, oleje i smary mineralne 
do celów przemysłowych- nie do paliw, smary do montażu 
opon pneumatycznych, 7 urządzenia zamiatające, czysz-
czące, myjące i piorące, pompy, kompresory i dmuchawy 
do pojazdów, kompresory gazowe, zrobotyzowane, kom-
presory powietrza do pojazdów, kondensatory powietrzne 
jako kompresory, kompresory jako części maszyn i silników, 
podnośniki samochodowe, maszyny montażowe, maszyny 
do użytku w montażu, maszyny do wulkanizacji opon, sil-
niki do podnośników, podnośniki pneumatyczne, 8 narzę-
dzia i przyrządy ręczne- ręcznie obsługiwane, podnośniki 
ręczne- lewarki, pompki ręczne, klucze, 9 przyrządy mierni-
cze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, 
urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibra-
cji, urządzenia do wyważania, urządzenia do wyważania kół 
i opon, 11 urządzenia wentylacyjne do pojazdów, instalacje 
do wentylacji, klimatyzacji pojazdów, instalacje klimatyza-
cyjne do pojazdów, wentylatory do pojazdów, wentylatory 
stosowane w klimatyzatorach, dmuchawy gorącego i zim-
nego powietrza, dmuchawy elektryczne do celów wenty-
lacyjnych i klimatyzacyjnych, parowniki do klimatyzatorów, 
osuszacze powietrza, zawory do klimatyzatorów, urządzenia 
do dezynfekcji, 12 urządzenia do montażu opon, urządzenia 
do pompowania opon, pompki i inflatory do pompowa-
nia opon pojazdów, ciężarki do wyważania kół pojazdów, 
20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia warsztatów, 
garaży, meble metalowe, szafki metalowe, metalowe szafki 
ognioodporne jako meble, regały metalowe systemy półko-
we jako meble, przemieszczalne metalowe regały do prze-
chowywania jako meble, stoły warsztatowe, 37 usługi 
warsztatów naprawy pojazdów, usługi w zakresie instalacji, 
serwisowania, naprawy, kontroli, restaurowania, konserwa-
cji, odświeżania, diagnostyki z regulacją, czyszczenia, la-
kierowania, polerowania i woskowania pojazdów, silników 
i maszyn, organizowanie usług warsztatowych, usługi insta-
lacyjne części zamiennych do pojazdów, usługi w zakresie 
montażu opon, wyważanie kół i opon.

(210) 496562 (220) 2019 02 28
(731) AMIT PRAKASH DIPANI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Brunbeste
(510), (511) 7 maszynki do robienia makaronu do użyt-
ku domowego, młynki domowe elektryczne, maszyn-
ka do soku, 8 dziadki do orzechów, łyżki, noże kuchenne 
i przybory do cięcia, noże do maszynek do mięsa jako 
narzędzia, nieelektryczne otwieracze do puszek, sztućce 
do jedzenia, widelce, łyżki, ręczne tasaki do siekania mięsa, 
tasaki do warzyw, widelce, krajalnice do frytek, 9 minutniki 
kuchenne, wagi kuchenne, 14 zegary ścienne, 21 patelnie 
do naleśników, podkładki pod garnek, przesiewacze, sokow-
nik nieelektryczny, wkłady na sztućce, trzepaczki, durszlaki, 
cedzaki, cedzaki jako przybory gospodarstwa domowego, 
deski do krojenia chleba, pojemnik na chleb, miseczki, miski, 
miski ze szkła, łopatki do ciasta, formy do ciastek, cukiernice, 
filiżanki, przybory kuchenne, artykuły gospodarstwa domo-

wego, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki 
do parzenia kawy, formy do pieczenia, foremki do ciast 
jako przybory kuchenne, łopatki jako sztućce, frytkownice 
nieelektryczne, miksery domowe nieelektryczne, naczy-
nia, nieelektryczne garnki kuchenne jako komplety, młynki 
do użytku domowego, dozowniki do mydła, grille kuchen-
ne, sitka do herbaty, pojemniki kuchenne, lejki, zaparzaczki 
do herbaty, imbryki nieelektryczne, kosze na śmieci, młynki 
do kawy ręczne, otwieracze do butelek, wyciskacze do owo-
ców nieelektryczne do celów domowych, patelnie, przybory 
kuchenne, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, 
pokrywki do garnków, kubki, maselniczki, prasy do czosnku 
jako sprzęt kuchenny, przybory do użytku w gospodarstwie 
domowym, dozowniki ręczników papierowych metalowe, 
salaterki, sita jako przybory gospodarstwa domowego, sit-
ka do zaparzania herbaty, spryskiwacze, sitka do herbaty, 
tace do użytku domowego, tarki jako sprzęt kuchenny, ter-
mosy, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, ceramika 
do użytku kuchennego, ceramiczna zastawa stołowa, kubki 
porcelanowe, serwis do kawy z porcelany, przybory toale-
towe, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na kuchenne 
ręczniki papierowe, stojak na papier toaletowy, przybory 
kuchenne z silikonu, dozowniki do mydła, zestawy do przy-
praw, tygielki, rondelki, spryskiwacze, ręczne rozdrabniacze 
do żywności, garnki do mleka, termosy na jedzenie, naczy-
nia do podgrzewania potraw, wyciskacze do czosnku, patera 
na owoce, suszarki do naczyń - ociekacze, korkociągi, tłuczki 
do mięsa, brytfanny, deski do krojenia do kuchni, czajniczki 
do herbaty, czajniki nieelektryczne, kosze na chleb, garnki, 
garnki do gotowania na parze.

(210) 496573 (220) 2019 02 28
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajska WODA Z GŁĘBI JURY

(531) 03.11.07, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
wody i napoje gazowane, wody stołowe i sodowe, napoje 
owocowe niegazowane, napoje bezalkoholowe, soki owo-
cowe, syropy, piwo.

(210) 496575 (220) 2019 02 28
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajska

(531) 03.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
wody i napoje gazowane, wody stołowe i sodowe, napoje 
owocowe niegazowane, napoje bezalkoholowe, soki owo-
cowe, syropy, piwo.
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(210) 496591 (220) 2019 03 01
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) BYK
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dodatki witami-
nowe i mineralne, mineralne suplementy diety, suplementy 
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glu-
kozę, suplementy diety zawierające kazeinę, napoje z dodat-
kami dietetycznymi, preparaty pobudzające apetyt, prepa-
raty witaminowe w postaci suplementów diety, proszki jako 
zamienniki posiłków, suplementy diety sporządzone głów-
nie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie 
z witamin, suplementy diety z białkiem sojowym, 25 apaszki, 
bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna 
wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kaptu-
rem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki, dresy, kąpielówki, 
kostiumy, kombinezon, komplety do joggingu jako odzież, 
koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurt-
ki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież spor-
towa, odzież gimnastyczna.

(210) 496615 (220) 2019 03 01
(731) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(540) (znak słowny)
(540) CZEKOLADOWA STUDENCKA
(510), (511) 29 orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzo-
wane, orzechy przetworzone, orzechy preparowane, orze-
chy prażone, owoce kandyzowane, owoce suszone, owoce 
lukrowane, kandyzowana skórka pomarańczowa i cytryno-
wa, kompozycje owoców przetworzonych, rodzynki, mig-
dały przetworzone, pestki słonecznika przetworzone, pestki 
dyni przetworzone, mieszanki wyżej wymienionych towa-
rów, przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe.

(210) 496620 (220) 2019 03 01
(731) FREAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) freakers

(531) 27.05.01
(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) 496628 (220) 2019 03 01
(731) GAŁKA GRZEGORZ ZARZĄDZANIE TECHNICZNE, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MALUCHA AGUGU

(531) 01.15.01, 02.05.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 żłobki dla dzieci, opieka nad dziećmi 
w żłobkach.

(210) 496654 (220) 2019 03 04
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MELATO

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli.

(210) 496655 (220) 2019 03 04
(731) E-SMART DIGITAL MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INK INKDIGO HIGH CLASS INK + PRINT SUPPLIES

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, tusze 
drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, kartridże 
z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], tusze 
do użytku w drukarstwie, 37 regeneracja i napełnianie tu-
szów do drukarek.



Nr  ZT16/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 59

(210) 496662 (220) 2019 03 04
(731) BRUZDA RAFAŁ, Reda
(540) (znak słowny)
(540) Goldsize
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.

(210) 496675 (220) 2019 03 04
(731) KRAWCZUK JAKUB STOBRA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco STOBRA

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 noże elektryczne, noże elektryczne termicz-
ne, elektryczne urządzenia do cięcia styropianu, elektrycz-
ne przecinarki z drutem grzejnym, 35 reklama, reklama 
zewnętrzna, reklama za pośrednictwem Internetu, usługi 
handlu detalicznego i hurtowego towarami takimi jak: noże 
elektryczne, noże elektryczne termiczne, elektryczne urzą-
dzenia do cięcia styropianu, elektryczne przecinarki z dru-
tem grzejnym.

(210) 496686 (220) 2019 03 04
(731) ELDAN MELISSA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) NIKODEM SKOTARCZAK „NIKOŚ”
(510), (511) 9 ekrany [fotografia], emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, film kinematograficzny, naświetlony, 
etui na smartfony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunko-
we animowane, grafika do pobrania do telefonów komór-
kowych, magnesy dekoracyjne, nośniki płyt ciemniowych 
[fotografia], oprogramowanie gier, oprogramowanie gier 
komputerowych do pobrania, oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, paski 
do telefonów komórkowych, platformy oprogramowania 
komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne 
do pobierania, podręczne słowniki elektroniczne, programy 
komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagra-
ne, programy sterujące komputerowe, nagrane, 16 afisze, 
plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artyku-
ły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], atlasy, banknoty, bilety, biuletyny infor-
macyjne, broszury, celuloidy do filmów animowanych, cza-
sopisma [periodyki], czcionki drukarskie, etykiety z papieru 
lub kartonu, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, 
rozciągliwa, do paletyzacji, formularze [blankiety, druki], fo-
tografie [wydrukowane], fotograwiura, gazety, kalendarze, 
kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karty, kar-
ty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocztowe, ka-
talogi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], książki, litogra-
ficzne dzieła sztuki, materiały do introligatorstwa, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub 
nie, obrazy i zdjęcia, okładki na książeczki czekowe, okład-
ki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], 
oleodruki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulko-

we, pióra ze stali, podręczniki [książki], portrety, prospekty, 
przebitki [materiały piśmienne], przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], publikacje drukowane, rejestry, księgi główne 
[książki], reprodukcje graficzne, rysunki, teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], torby papiero-
we, ulotki, wzorce pisma do kopiowania, zakładki do książek, 
zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zeszyty 
do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 35 pisanie sce-
nariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, powie-
lanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, produkcja 
programów typu telezakupy, produkcja programów związa-
nych z telezakupami, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, re-
jestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za klikniecie”, stenografia, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informa-
cji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, 
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abo-
nentów), tworzenie tekstów reklamowych, usługi agenci im-
portowo - eksportowych, usługi marketingowe, zarządzanie 
hotelami, udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośred-
nictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, dubbing, dostarczanie progra-
mów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, foto-
grafia, fotoreportaże, hazard, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], 
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, naucza-
nie indywidualne, organizacja imprez rozrywkowych typu 
cosplay, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, usługi w zakresie opracowania graficznego 
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie 
taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, wysta-
wianie spektakli rewiowych, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], usługi muzeów [wystawy], usługi kulturalne, edukacyj-
ne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, wyższe 
uczelnie [edukacja], organizowanie widowisk [impresariat], 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, usługi edycji, wideo na potrzeby realizacji imprez, 
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, 
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, plano-
wanie przyjęć [rozrywka], telewizyjne usługi rozrywkowe, 
usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, pozowanie dla artystów, produkcja filmów innych niż 
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, 
usługi pokazów filmowych, usługi reporterskie, usługi roz-
rywkowe, usługi studia nagrań, produkcja programów. radio-
wych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia 
teatralne, studia filmowe [produkcja], publikowanie książek, 
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publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radio-
we programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), reżyseria filmowa inna niż reżyseria 
filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do fil-
mów], udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, 
udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, 
usługi artystów estradowych, 45 doradztwo w zakresie bez-
pieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, mediacje, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności 
intelektualnej, ochrona osobista, otwieranie zamków zabez-
pieczających, pisanie prywatnych listów, poszukiwanie osób 
zaginionych, prawne administrowanie licencjami, rejestrowa-
nie nazw domen [usługi prawne], sprawy sporne (usługi po-
mocy w -), śledzenie skradzionych przedmiotów, udzielanie 
licencji (usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowa-
nia, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, 
usługi stróży nocnych, usługi alternatywnego rozwiązywa-
nia sporów, usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, usługi serwisów społecznościowych 
on-line, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygo-
towywania dokumentów prawnych, wynajem nazw domen 
internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 496698 (220) 2019 03 04
(731) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AtenaTabs
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, pro-
gramy komputerowe nagrane, 35 badania marketingowe, 
badania rynku, badania opinii publicznej, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, monitorowanie obec-
ności marki w Internecie, badania w zakresie efektów kam-
panii reklamowych i promocji w Internecie, także w mediach 
społecznościowych, usługi reklamowe, doradztwo reklamo-
we i marketingowe, sporządzanie ekspertyz dotyczących 
efektywności marketingowej i reklamowej, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, po-
zyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, sporzą-
dzanie prognoz ekonomicznych, public relations, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, telemarketing, wy-
wiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
ustalanie potencjalnych odbiorców towarów i usług, moni-
toring Internetu pod kątem opinii o osobach i organizacjach, 
kształtowanie wizerunku towarów i usług oraz osób i orga-
nizacji, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerów i zawo-
dowe (nie dotyczące działalności gospodarczej), adaptacja 
metod statystycznych na potrzeby prac badawczych, aktu-
alizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób 
trzecich, badania związane z opracowywaniem programów 
i oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne 
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie komputerowych 
programów baz danych, doradztwo w zakresie sieci i aplika-
cji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, doradztwo 
w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, doradztwo 
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów 
oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie 

na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowe-
go, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji 
i informacji, kompilacja informacji związanych z technologią 
informacyjną, kompilacja informacji związanych z systemami 
informacyjnymi, kompilacja programów do przetwarzania 
danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania 
danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie 
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, prace 
badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do sterowania procesami, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do za-
rządzania bazami danych.

(210) 496701 (220) 2019 03 04
(731) RZEKI PIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) RZEKI PIWA
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych: piwa, napojów, al-
koholi, produktów odzieżowych i ozdobnych, obuwia, cza-
pek i kapeluszy, butelek, kufli na piwo, szklanych naczyń 
do picia, kieliszków, otwieraczy do butelek, podkładek pod 
kufle, pudełek na zapałki, pojemników na tytoń, zapalniczek, 
tabakierek, popielniczek dla palaczy, papierosów elektro-
nicznych, papierosów, cygaretek, cygarnic, reklamy radiowe 
i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), 43 usługi gastronomiczne, 
prowadzenie barów, pubów i restauracji, catering.

(210) 496723 (220) 2019 03 05
(731) S.J. SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S.J. SERVICE Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.04.04, 03.04.05, 03.04.13, 26.04.05, 
25.05.03

(510), (511) 37 usługi instalacji maszyn.

(210) 496727 (220) 2019 03 04
(731) JARMOŁOWICZ KAROLINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM OŚRODEK PSYCHOTERAPII

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 44 psychologiczne (porady-), placówki opieki 
medycznej.
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(210) 496737 (220) 2019 03 05
(731) LASECKI I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COUNTRY CANDLE The Original Kittredge Family 

Recipe

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.07.20
(510), (511) 4 świece w szklanych słojach, świece o męskich 
zapachach, świece z kolorowym woskiem, świece z białym 
woskiem, świece o naturalnych zapachach, świece zapacho-
we, świece okolicznościowe, świece stołowe, świece w pusz-
kach, świece bożonarodzeniowe, świece o różnym zapachu 
owoców, świece i knoty do świec w celu oświetlenia.

(210) 496738 (220) 2019 03 05
(731) MULTI STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) ŻUBROWNIA
(510), (511) 29 potrawy mięsne z drobiu i ryb, produkty 
na bazie jaj, sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa 
gotowane, warzywa konserwowane, zupy, pasztety, kro-
kiety, flaki, konfitury, produkty mleczne, wędliny, galaretki, 
pasty do kanapek, smalec, kawior, ryby morskie, ryby słod-
kowodne, ryby konserwowane, zioła konserwowane, owoce 
morza nieżywe: homary, krewetki, langusty, małże, ostrygi, 
30 chleb, bułki, ciasta, mąka i produkty zbożowe, sosy do sa-
łatek, przyprawy, lody, budynie, ciasta, majonezy, potrawy 
na bazie mąki, wyroby cukiernicze, 35 usługi agencji rekla-
mowej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, organizacja i uruchamianie 
sieci gastronomicznych, rozpowszechnianie i uaktualnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych, pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
reklama radiowa, prasowa, telewizyjna i za pośrednictwem 
sieci komputerowej, prowadzenie agencji reklamowych, 
43 usługi hotelarskie, usługi prowadzenia restauracji, kawiar-
ni, pubów, barów szybkiej obsługi, usługi gastronomiczne 
i cateringowe, bary i bary szybkiej obsługi [snack bary], kafe-
terie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restaura-
cje samoobsługowe, stołówki, przygotowywanie żywności 
na wynos.

(210) 496740 (220) 2019 03 05
(731) LASECKI I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilany
(540) (znak słowny)
(540) KRINGLE CANDLE
(510), (511) 4 świece w szklanych słojach, świece o męskich 
zapachach, świece z kolorowym woskiem, świece z białym 
woskiem, świece o naturalnych zapachach, świece zapacho-
we, świece okolicznościowe, świece stołowe, świece w pusz-
kach, świece bożonarodzeniowe, świece o różnym zapachu 
owoców, świece i knoty do świec w celu oświetlenia.

(210) 496898 (220) 2019 03 07
(731) DESTINI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Złotniki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 20 meble, ich części i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, materace, poduszki, statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, nieme-
talowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, 
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, dekoracje 
przestawne, drzwi do mebli, gabloty jako meble, haczyki 
niemetalowe do wieszania odzieży, karnisze do zasłon, kase-
ty drewniane lub z tworzyw sztucznych, ramy do obrazów, 
lustra, parawany - meble, podpory pod książki, pojemniki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, ramy do obrazów, 
stojaki na parasole, wyroby stolarstwa meblowego, stojaki 
na czasopisma, 35 usługi sprzedaży towarów: wyposażenie 
wnętrz biurowych oraz mieszkalnych, meble i akcesoria me-
blowe wyposażenia domu, materace, poduszki, niemetalo-
we drabiny i ruchome schody, niemetalowe plansze, stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe pojemniki, spina-
cze i uchwyty do nich, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdo-
by i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, 
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zarządzanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, doradztwo 
gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie przed-
siębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów, wy-
staw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, 
pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, 42 usługi architek-
tów, designerów, studiów graficznych, projektowanie mebli, 
usługi doradców wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich 
w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia 
wnętrz, stoisk ekspozycyjnych oraz targowych, mebli, usługi 
na rzecz osób trzecich w zakresie projektowania i wyposa-
żania wnętrz, wnętrz mieszkalnych, biurowych, gastrono-
micznych, łazienek, basenów, obiektów publicznych, stoisk 
ekspozycyjnych oraz targowych, ekspertyzy w zakresie bu-
downictwa, wyposażenia oraz architektury wnętrz i prze-
strzeni publicznych.

(210) 496902 (220) 2019 03 07
(731) DESTINI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Złotniki

(540) (znak słowny)
(540) DESTINI
(510), (511) 20 meble ich części i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, materace, poduszki, statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej 
klasie, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 
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drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wy-
stawowe i oznakowanie, niemetalowe, dekoracje przestawne, 
drzwi do mebli, gabloty jako meble, haczyki niemetalowe 
do wieszania odzieży, karnisze do zasłon, kasety drewniane 
lub z tworzyw sztucznych, ramy do obrazów, lustra, parawa-
ny - meble, podpory pod książki, pojemniki do pakowania 
z tworzyw sztucznych, ramy do obrazów, stojaki na paraso-
le, wyroby stolarstwa meblowego, stojaki na czasopisma, 
35 usługi sprzedaży towarów: wyposażenie wnętrz biurowych 
oraz mieszkalnych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, materace, poduszki, niemetalowe drabiny i ruchome 
schody, niemetalowe plansze, stoiska wystawowe i oznako-
wanie, niemetalowe pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, 
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane 
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowe-
go polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi 
agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlo-
wego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wy-
boru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze związane 
z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczy-
zowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii pu-
blicznej, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach 
handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja 
wystaw i witryn sklepowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, 42 usługi architektów, designerów, studiów graficz-
nych, projektowanie mebli, usługi doradców wyposażenia 
wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru 
produktów dla wyposażenia wnętrz, stoisk ekspozycyjnych 
oraz targowych, mebli, usługi na rzecz osób trzecich w zakre-
sie projektowania i wyposażania wnętrz, wnętrz mieszkalnych, 
biurowych, gastronomicznych, łazienek, basenów, obiektów 
publicznych, stoisk ekspozycyjnych oraz targowych, eksper-
tyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia oraz architektury 
wnętrz i przestrzeni publicznych.

(210) 496910 (220) 2019 03 11
(731) CZEPUKOJĆ GRZEGORZ ULTRA RUN CLUB, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tut trójmiejski ultra track

(531) 26.05.99, 27.05.01
(510), (511) 25 apaszki (chustki), bandany na szyję, bielizna 
osobista, chustki (apaszki), czapki jako nakrycia głowy, dasz-
ki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, dzianina (odzież), 
fulary, kamizelki, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki 
(odzież), kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, legginsy, nakrycia głowy, ocieplacze, odzież, odzież 
gotowa, odzież haftowana, okrycia wierzchnie (odzież), opa-
ski na głowę, paski (odzież), pikowane kurtki (odzież), pod-
koszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pończochy 
wchłaniające pot, rękawiczki, rękawiczki bez palców, skarpet-
ki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico – spoden-
ki, szale, szaliki, szarfy (do ubrania), trykoty, trykoty (ubrania), 
wyroby pończosznicze, 41 fotografia, fotoreportaże, infor-
macja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, kształcenie praktyczne (pokazy), kultura fi-

zyczna, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów (edukacja 
lub rozrywka), organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, prowadzenie wy-
cieczek z przewodnikiem, przekazywanie know-how (szko-
lenie), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi klubów 
zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi trenera osobi-
stego (trening sprawności fizycznej), usługi trenerskie, usłu-
gi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów 
reklamowych.

(210) 496915 (220) 2019 03 11
(731) ZAKŁAD CUKIERNICZY JOKER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Miejska Górka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Joker

(531) 02.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
ciasta, ciasta słone lub słodkie, ciasta czekoladowe, ciasto 
na słodkie wypieki, ciasta lodowe, ciasta mrożone, ciasta z kre-
mem, ciasto na słodkie wypieki, ciastka owsiane, czekolada 
do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada na polewy 
lub posypki, czekoladowe ozdoby do ciast, dekoracje z cze-
kolady do wyrobów cukierniczych, wyroby cukiernicze, gofry 
czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, gotowe desery 
[na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby cukiernicze], 
musy czekoladowe, musy deserowe, ciasto do pieczenia cia-
stek, budynie deserowe, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, trufle [wyroby cukiernicze], marcepan, mleczne wyro-
by cukiernicze, tort lodowy, tort truskawkowy, torty Pawło-
wej z orzechami laskowymi, wyroby cukiernicze lukrowane 
(nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze mrożone, 
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby lodowe, 
mrożone ciasta jogurtowe, mrożone kremy budyniowe, mro-
żone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, owocowe 
lody, sorbety, batony lodowe, ciasta lodowe, desery lodowe, 
jadalne lody owocowe, lodowe słodycze, lodowe wyroby 
cukiernicze, lizaki lodowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, wystawy w celach handlowych lub re-
klamowych, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja 
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, orga-
nizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyro-
bami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 bary prze-
kąskowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie 
ciast, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], kawiarnia, lodziarnia, oferowanie żyw-
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ności i napojów w sklepach z pączkami, oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, 
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoob-
sługowe, usługi kawiarni, usługi restauracji szybkiej obsługi, 
usługi snackbarów, usługi barów i restauracji, usługi barów 
kawowych, usługi doradcze związane z technikami pieczenia, 
usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi 
mobilnych restauracji, usługi restauracyjne, usługi świadczo-
ne przez bary bistro.

(210) 496925 (220) 2019 03 11
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Enzime Triple Power

(531) 24.15.13, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do prania, mydła do prania, płyny 
do prania, proszki do prania, wybielacze stosowane w pral-
nictwie, środki do płukania do prania, dodatki do prania, 
preparaty do czyszczenia na sucho, kulki do prania z deter-
gentem, kapsułki do prania, żele do prania, produkty do oży-
wiania kolorów, krochmal, środki zmiękczające do prania, 
chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, 
olejki eteryczne jako zapachy do prania, saszetki do prania.

(210) 496927 (220) 2019 03 11
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dessella

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 galaretki owocowe.

(210) 496929 (220) 2019 03 11
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gourmês

(531) 25.01.15, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.06, 
26.11.07

(510), (511) 5 dietetyczna żywność, żywność dla niemow-
ląt, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy i do-
datki mineralne, tabletki musujące z witaminami i minera-
łami, 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, 
smalec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, ryby, owo-
ce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, prze-
tworzone owady i larwy, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, ga-
laretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki 
gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, prze-
kąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przeką-
ski na bazie mięsa, desery owocowe, jogurtowe i mleczne, 
mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, mle-
ko kokosowe do celów kulinarnych, produkty serowarskie, 
30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kapary, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy 
i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej 
i pasty, pesto, zboża, przekąski z produktów zbożowych, ba-
tony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka 
i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, desery 
gotowe, nugat, chałwa, wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, 
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczy-
ny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód 
i zboża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi, 
siemię lniane, sezam jadalny, świeże nasiona roślin strącz-
kowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzowa-
ne napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty 
do produkcji napojów, syropy do napojów, piwo i produkty 
piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, 33 alkohole 
wysokoprocentowe, cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, wino, 
wina musujące, wino alkoholizowane, wymieszane napo-
je alkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowe-
go związane ze sprzedażą artykułów spożywczych, usługi 
dystrybucyjne, usługi eksportu i importu, usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, 
usługi organizowania gier i konkursów, promocja sprzedaży, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy 
i badania dotyczące działalności gospodarczej.

(210) 496930 (220) 2019 03 11
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) rycerski
(510), (511) 29 wyroby z mleka, sery, twarogi, sery topione.
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(210) 496942 (220) 2019 03 11
(731) CABA KAROLINA DELFINTEAM.PL, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) delfinitely
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], kultura fizycz-
na, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], na-
uczanie pływania, nauczanie, treningi i instruktaż sportowy, 
szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie 
obiektów i sprzętu pływackiego, usługi w zakresie edukacji 
sportowej, usługi edukacji w zakresie sprawności fizycznej, 
usługi w zakresie instruktażu sportowego, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne, szkolenie nauczycieli pływania, nauka pływa-
nia, usługi sportowe.

(210) 496946 (220) 2019 03 11
(731) BOROWSKI RAFAŁ MEDICANN, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIcann

(531) 01.15.15, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 aromaty do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne 
niż do celów medycznych, błyszczyki do ust, dyfuzory z pa-
tyczkami zapachowymi, esencje eteryczne, kadzidełka, ka-
dzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski 
kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycz-
nych, mydła, mydło dezodoryzujące, odżywki do włosów, ole-
je czyszczące, olejki do celów kosmetycznych, olejki do per-
fum i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe, pałeczki 
zapachowe, pomady do celów kosmetycznych, preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, preparaty do odymiania [perfumy], 
preparaty fitokosmetyczne, preparaty toaletowe, produkty 
perfumeryjne, szampony, woda perfumowana, 5 dietetycz-
na żywność przystosowana do celów medycznych, diete-
tyczne napoje przystosowane do celów medycznych, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty 
ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farma-
ceutycznej, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy 
do celów medycznych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kapsułki na lekarstwa, lecznicze preparaty toaletowe, leczni-
cze świece do masażu, leki dla ludzi, leki do celów stomato-
logicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze 
[wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, 
leki wzmacniające, maści do celów farmaceutycznych, ma-
zidła, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła 
lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, 
napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy 
diety, olejki lecznicze, papierosy beztytoniowe do celów 
medycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, płyny do celów farmaceutycznych, pomady do celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne, preparaty farma-
ceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, prepa-

raty terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe, syropy 
do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, środki 
nasenne, środki przeciwbólowe, siemię lniane do celów far-
maceutycznych, słodycze do celów leczniczych, suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, środki przeciwgorączkowe, 
środki uspokajające, środki zmniejszające apetyt do celów 
medycznych, tabletki wspomagające odchudzanie, wywary 
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów me-
dycznych, zioła lecznicze, 35 badania dotyczące działalno-
ści gospodarczej, projektowanie materiałów reklamowych, 
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi 
agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marke-
tingowe, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, marketing ukierunkowany, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 496952 (220) 2019 03 11
(731) BURAKOWSKI MARCIN, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Soft Warm Naturalnie. Energia.

(531) 26.04.05, 26.04.15, 26.01.06, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.12, 
27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 4 brykiety drzewne, drewno opałowe, hubka 
[podpałka], paliwa, paliwo w postaci brykietów, paliwo z bio-
masy, patyczki drewniane na podpałkę, podpałki.

(210) 496958 (220) 2019 03 11
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Niuqi
(510), (511) 21 gąbki do makijażu, aplikatory do makijażu, 
pędzelki do makijażu.

(210) 496959 (220) 2019 03 11
(731) GAJEWSKA ANNA VESPER, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Vesper
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwowanie i wynajmo-
wanie pokoi, usługi związane z zakwaterowaniem, wynaj-
mowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, usługi restauracyjne, usługi gastrono-
miczne, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, 
bary szybkiej obsługi.
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(210) 496960 (220) 2019 03 11
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Graciella
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, cia-
sta, słodycze.

(210) 496962 (220) 2019 03 11
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 01.15.05, 11.01.04, 11.01.09, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 26.11.03

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni z na-
stępującymi towarami: środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, środki do czyszczenia do grillów, pali-
wa, zwłaszcza brykiety materiałów palnych, brykiety drzew-
ne, brykiety węglowe, brykiety z torfu, węgiel drzewny, 
drewno opałowe, zapalniki drewna, węgla i węgla drzewne-
go w formie stałej i płynnej, podpałki, rozpałka parafinowa, 
zapałki do grilla i kominka, folie metalowe do gotowania 
i pieczenia, folie metalowe do zawijania i pakowania, folia 
aluminiowa do grilla, folia aluminiowa, aluminiowe tacki 
do grilla, noże kuchenne, sztućce, zastawa stołowa jedno-
razowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych jako 
sztućce, sztućce do grilla, szczypce do grilla, przyrządy 
do przygotowywania żywności, akcesoria do grillowania, 
urządzenia do grillowania, rożna (grille), grille jednorazowe, 
zapalniczki i zapalarki, obrusy papierowe, papierowe ser-
wetki stołowe, jednorazowe produkty papierowe, serwetki, 
podstawki papierowe lub tekturowe pod kufle i szklanki, 
obrusy papierowe, torby do pakowania z papieru, pojemniki 
papierowe i tekturowe na artykuły żywnościowe nie zawar-
te w innych klasach, ręczniki papierowe, papier kuchenny 
w rolkach, afisze, plakaty, broszury, materiały drukowane, 
ulotki, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa 
domowego, sprzęt do czyszczenia, talerze papierowe, kubki 
papierowe, kubki plastikowe, kieliszki, kufle na piwo, kieliszki 
do wina, talerze plastikowe, słomki do picia, szpikulce ku-
chenne, ruszty kuchenne, odzież, nakrycia głowy, fartuchy 
do grillowania, mięso, wyroby mięsne, kiełbasy, wędliny, 
drób, wyroby z drobiu, dziczyzna, wyroby z dziczyzny, pro-
dukty sojowe, ryby, owoce morza i mięczaki, sery, tofu, jaj-
ka, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych), sałatki i dania gotowe, oleje 
i tłuszcze, kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, bułki, bagietki i wyroby piekar-
nicze, wyroby cukiernicze i słodycze, ryż, makaron, kluski 

i kasze spożywcze, przyprawy, zioła, sól z przyprawami, sosy 
przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, przyprawy 
do sałatek, pieprz, sól kuchenna, keczup, majonezy, musz-
tarda, sosy (przyprawy), sosy do grillowania, sosy sałatkowe, 
marynaty, ocet, musztarda, chrzan, potrawy gotowe, lody, 
lód, świeże owoce i warzywa, także krojone i w postaci 
sałatek, piwa, piwa bezalkoholowe, piwo smakowe, napo-
je mieszane z dodatkiem piwa, napoje alkoholowe, usługi 
reklamowe, usługi reklamowe osób trzecich, usługi pro-
wadzenia agencji reklamowych, usługi produkcji reklam 
telewizyjnych, radiowych, kinowych, usługi pośrednictwa 
handlowego, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi 
prowadzenia rachunkowości i księgowości, usługi badania 
rynku i opinii publicznej, usługi doradztwa w zakresie: dzia-
łalności gospodarczej i zarządzania, usługi związane z zarzą-
dzaniem holdingami.

(210) 496966 (220) 2019 03 11
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Gang słodziaków
(510), (511) 3 kosmetyki dla dzieci, nawilżane chusteczki ko-
smetyczne, 5 dietetyczna żywność, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy i dodat-
ki mineralne, tabletki musujące z witaminami i minerałami, 
24 kołdry, poszewki na poduszki, ręczniki, bielizna poście-
lowa i koce, kapy na łóżka, 29 mięso i wędliny, zupy i wy-
wary, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, 
pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja ptasie i produkty z jaj, 
oleje i tłuszcze, ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne 
i z owoców morza, przetworzone owady i larwy, przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owo-
cowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, 
przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przeką-
ski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski 
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, 
jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, 
produkty mleczne, mleko kokosowe do celów kulinarnych, 
produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy, 
pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto, zboża, przekąski z pro-
duktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki 
śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma 
do żucia, chleb, desery gotowe, nugat, chałwa, wypieki, 
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania goto-
we zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowania 
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produk-
ty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, 
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakul-
tury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, 
orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, 
wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadal-
ny, świeże nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owoco-
we, wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje 
bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy 
do napojów, napoje na bazie orzechów i soi.
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(210) 496987 (220) 2019 03 11
(731) SUŁOWSKI TOMASZ P.H.U. TOP KLIMA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP Klima

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 01.15.17, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia chłodnicze i wentylacyjne, 37 in-
stalowanie, naprawa i konserwacja urządzeń chłodniczych 
i wentylacyjnych.

(210) 496995 (220) 2019 03 11
(731) MACIASZ JAKUB, Kąty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRSMAK

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 zupy, buliony, mrożone gotowe posiłki 
składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki gotowa-
ne składające się całkowicie lub głównie z mięsa, przekąski 
na bazie sera, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
mięsa, przekąski na bazie warzyw strączkowych, sałatki wa-
rzywne, sałatki gotowe, przekąski na bazie owoców, sałatki 
owocowe, krokiety, ser owczy, ser wędzony, ser twarogowy, 
ser z mleka koziego, 30 karmel, pizza, świeża pizza, kanap-
ki, nadziewane kanapki, kanapki tostowe opiekane, kanapki 
z mięsem, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające 
sałatę, kanapki z indykiem, kanapki zawierające mieloną wo-
łowinę, tostowe opiekane kanapki z serem, zawijane kanapki 
typu wrap (pieczywo), opiekane kanapki z serem i z szynką, 
drożdże i zaczyny, przekąski na bazie tortilli, przekąski na ba-
zie zbóż, tortille, enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem 
i przyprawiona ostrą papryką), quesadilla [tortilla z masy ku-
kurydzianej z serem], suche i świeże makarony, kluski i piero-
gi, naleśniki, sosy wegetariańskie, sosy warzywne, sosy do sa-
łatek, miód.

(210) 497011 (220) 2019 03 12
(731) CRIDO LEGAL J. ZIÓŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prawo na miękko

(531) 08.07.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.18, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospo-
darczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania w zakresie bizne-
su, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-

nia biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, outsour-
cing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi podat-
kowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontak-
towania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
błoga, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, usługi w zakresie Business Intel-
ligence, skomputeryzowane zarządzanie danymi, 36 analizy 
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informacje 
finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, 
usługi finansowania, zarządzanie finansami, administrowa-
nie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania 
wierzytelności, usługi analiz finansowych, wyceny finanso-
we, doradztwo w sprawach finansowych, usługi doradztwa 
w sprawach podatkowych, usługi doradztwa w zakresie 
optymalizacji podatkowych, usługi informacji finansowych, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo 
w zakresie długów oraz restrukturyzacji finansowej, dzierża-
wa majątku nieruchomego oraz nieruchomości, ekspertyzy 
dla celów fiskalnych, factoring, usługi zarządzania finansami, 
usługi w zakresie operacji finansowych, usługi w zakresie 
funduszy zabezpieczających, usługi w zakresie inwestycji, 
informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, infor-
macje finansowe, inwestycje kapitałowe, finansowe usługi 
w zakresie likwidacji przedsiębiorstw, wyceny majątku nie-
ruchomego, wyceny dla celów finansowych oraz podatko-
wych, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi dorad-
cze dotyczące nieruchomości, ekspertyzy podatkowe, po-
średnictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, po-
średnictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi po-
wiernicze, usługi maklerów papierów wartościowych, wery-
fikacja czeków, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 
organizacja zbiórek funduszy, 38 telekomunikacja, automa-
tyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów tele-
komunikacyjnych, bezpieczna transmisja danych, dźwięków 
lub obrazów, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem 
Internetu, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo 
za pomocą telekomunikacji, dostarczanie raportów doty-
czących łączności, dostarczanie wiadomości za pośrednic-
twem środków elektronicznych, dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, elektroniczna 
transmisja wiadomości i danych, elektroniczna transmisja 
i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomo-
ści i danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyska-
wicznych i danych, interaktywne przesyłanie treści wideo 
przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi telekomunikacyjne, 
interaktywne usługi wideotekstowe, komunikacja przez 
międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, komunikacja 
przez sieci elektroniczne, komunikacja w celu wymiany da-
nych w formie elektronicznej, konsultacje w zakresie sieci 
przesyłu danych, komunikacja za pomocą środków elektro-
nicznych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp 
do Internetu, odbieranie i transmisja wiadomości, pakietowa 
transmisja danych i obrazów, przekaz danych za pomocą te-
lekomunikacji, przekazywanie danych za pomocą teleko-
munikacji, przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, przesyłanie danych za pośrednictwem 
środków elektronicznych, przesyłanie danych za pośrednic-
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twem telekomunikacji, przesyłanie informacji za pośrednic-
twem sieci krajowych i międzynarodowych, przesyłanie 
[transmisja] wiadomości, przesyłanie wiadomości, przesyła-
nie zakodowanych wiadomości i obrazów, świadczenie 
usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, 
w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunika-
cji, telekomunikacja informacyjna (w tym strony interneto-
we), telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja za po-
średnictwem terminali komputerowych, transfer cyfrowy 
danych, transmisja danych, transmisja danych na rzecz osób 
trzecich, transmisja danych, wiadomości i informacji, trans-
misja dźwięku przez środki elektroniczne, transmisja dźwię-
ku, wideo i informacji, transmisja dźwięku za pośrednic-
twem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja 
elektroniczna komunikatów pisemnych, transmisja filmów 
wideo, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz da-
nych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmi-
sja informacji do celów biznesowych, transmisja informacji 
do celów domowych, transmisja informacji giełdowych 
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja infor-
macji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja infor-
macji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja informacji 
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych 
sieci komunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednic-
twem optycznych sieci telekomunikacyjnych, transmisja in-
formacji za pośrednictwem transferu danych do pomocy 
w podejmowaniu decyzji, transmisja krótkich wiadomości, 
transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, 
dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mo-
bilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja na-
grań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, 
transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci 
multimedialnych, transmisja przewodowa dźwięków, obra-
zów, sygnałów i danych, transmisja sieciowa dźwięków, ob-
razów, sygnałów i danych, transmisja sygnału dla handlu 
elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomuni-
kacyjnych i systemów transmisji danych, transmisja treści 
wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, transmisja wiado-
mości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci łącznościowych, transmisja wiadomości i aktualności, 
transmisja wiadomości i obrazów, transmisja zaszyfrowa-
nych komunikatów, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do wideokonferencji, udzielanie informacji w zakresie ko-
munikacji, udzielanie informacji związanych z komunikacją 
bezprzewodową, usługi bezpiecznej transmisji danych, 
dźwięków i obrazów, usługi cyfrowej transmisji danych au-
dio i wideo, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, 
usługi doradcze dotyczące sprzętu komunikacyjnego, usłu-
gi doradcze i konsultacyjne związane z łącznością bezprze-
wodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej, usługi 
doradztwa w dziedzinie łączności elektronicznej, usługi 
elektronicznej transmisji głosu, usługi gromadzenia i przesy-
łania wiadomości, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne doty-
czące sieci łączności elektronicznej, usługi informacyjne 
dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące usług telekomunikacyjnych, usługi informacyjne 
on-line związane z telekomunikacją, usługi komunikacji au-
dio, usługi komunikacji bezprzewodowej, usługi komunika-
cji radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi komunika-
cyjne do elektronicznej transmisji głosu, usługi komunika-
cyjne świadczone drogą elektroniczną, usługi komunikacyj-
ne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środ-
ków elektronicznych, usługi komunikacyjne w zakresie 
elektronicznej transmisji obrazów, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi konfe-

rencji sieciowych, usługi konsultacyjne dotyczące komuni-
kacji danych, usługi konsultacyjne w dziedzinie elektronicz-
nej komunikacji, usługi łączności, usługi łączności audiowi-
zualnej, usługi łączności cyfrowej, usługi łączności elektro-
nicznej do transmisji za pośrednictwem kabli, usługi łączno-
ści elektronicznej dla banków, usługi łączności elektronicz-
nej, usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowy-
wania informacji finansowych, usługi łączności elektronicz-
nej dla instytucji finansowych, usługi łączności kablowej, 
usługi łączności umożliwiające przesyłanie informacji, usługi 
łączności w zakresie elektronicznej transmisji danych, usługi 
nadawcze, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą 
kodu dostępu, usługi przesyłania danych dostępne za po-
mocą hasła, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usługi 
przesyłania wiadomości, usługi przesyłania wiadomości te-
leksowych, usługi przesyłania zdjęć, usługi przesyłu danych, 
usługi sieci z ofertą usług dodatkowych (VAN) [komunika-
cja], usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telefonii 
i telefonii mobilnej, usługi telekomunikacji za pośrednic-
twem stałego łącza, usługi telekomunikacyjne z wykorzy-
staniem radiowych sieci komórkowych, usługi telekomuni-
kacyjne, mianowicie usługi komunikacji osobistej, usługi te-
lekomunikacyjne do pozyskiwania informacji z banków da-
nych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami fi-
nansowymi, usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
mocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne 
pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi telekomunika-
cyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi telekomunika-
cyjne świadczone za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, bezprzewodowych i kablowych, usługi telekomuni-
kacyjnej sieci cyfrowej, usługi transmisji cyfrowej, usługi 
transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi 
transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi trans-
misji głosu i danych, usługi transmisji wideo, usługi transmi-
syjne, usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, 
usługi w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi 
w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, usługi 
w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi w zakre-
sie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, usługi w za-
kresie komunikacji interaktywnej, usługi w zakresie przeka-
zywania wiadomości, usługi w zakresie telekonferencji i wi-
deokonferencji, usługi w zakresie transmisji i odbioru danych 
za pomocą środków telekomunikacyjnych, usługi w zakresie 
transmisji danych o dużej prędkości dla operatorów sieci te-
lekomunikacyjnych, usługi w zakresie transmisji informacji 
za pośrednictwem sieci cyfrowych, usługi w zakresie wide-
okonferencji, usługi wideokomunikacyjne, usługi wideokon-
ferencji, usługi wysyłania wideo, użytkowanie elektronicz-
nych sieci komunikacyjnych, użytkowanie sieci telekomuni-
kacyjnej, użytkowanie systemów łączności elektronicznej, 
użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, użytkowanie 
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, wideokon-
ferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane 
poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wysyłanie, 
otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, zapewnianie 
dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektro-
nicznych baz danych, zapewnianie dostępu do sieci teleko-
munikacyjnych, zapewnianie dostępu do usług przechowy-
wania danych telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu 
o dużej prędkości do sieci komputerowych i komunikacyj-
nych, zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunika-
cyjnych, zapewnianie pojemności satelitarnej [usługi teleko-
munikacyjne], zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych 
do telefonicznych linii chatów, zdalne transmitowanie da-
nych drogą telekomunikacyjną, zdalne transmitowanie sy-
gnałów dźwiękowych drogą telekomunikacyjną, 41 publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowa-
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nie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi szkolenio-
we w zakresie podatków, prowadzenie błoga w zakresie 
podatków, prowadzenie błoga w zakresie aktualnych infor-
macji podatkowych dla przedsiębiorców, prowadzenie bło-
ga w zakresie prawa, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji i seminariów w zakresie podatków i prawa, usługi 
edukacyjne, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, organizowanie oraz obsługa szkoleń, konfe-
rencji, warsztatów, sympozjów, kongresów, seminariów 
o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, publikowa-
nie książek oraz podręczników, w tym specjalistycznych 
książek i podręczników dotyczących prawa, podatków, księ-
gowości oraz nieruchomości, organizowanie oraz prowa-
dzenie pokazów kształcenia praktycznego, nauczanie, 
w tym korespondencyjne, organizowanie konkursów o cha-
rakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, tłumaczenia, za-
wodowe poradnictwo w zakresie edukacji i kształcenia, do-
radztwo zawodowe, usługi szkoleniowe i edukacyjne w za-
kresie prawa, podatków, księgowości oraz nieruchomości, 
42 analizy systemów komputerowych, audyty energetycz-
ne, doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradz-
two w zakresie projektowania stron internetowych, instala-
cje oprogramowania komputerowego, monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, opro-
gramowanie jako usługa, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, planowanie urbanistyczne, pomiary geo-
dezyjne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, naukowe i techniczne usługi oraz usługi ba-
dań naukowych oraz technicznych, usługi naukowego oraz 
technicznego projektowania, doradztwo projektowe, eks-
ploracja danych, kontrola jakości w zakresie systemów kom-
puterowych, 45 usługi prawne, dostarczanie informacji 
prawnych, usługi i doradztwo prawne, badania i analizy 
prawne, doradztwo w sprawach prawnych, doradztwo 
prawne w sprawach spornych, analizy i doradztwo w spra-
wach prawnych dotyczących restrukturyzacji przedsię-
biorstw, agencje detektywistyczne, usługi prawne i dorad-
cze związane alternatywne rozwiązywaniem sporów, usługi 
arbitrażowe, mediacje, usługi prawne w zakresie rejestracji 
domen internetowych, doradztwo w zakresie własności in-
telektualnej, usługi prawne w zakresie licencjonowania wła-
sności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności 
intelektualnej, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, 
usługi prawne w zakresie licencjonowania programów kom-
puterowych, usługi nadzoru w dziedzinie własności 
intelektualnej.

(210) 497018 (220) 2019 03 12
(731) MIKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fabor FULLCOLOR

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 16 torby papierowe, aktówki (artykuły biurowe), 
18 plecaki, podróżne torby na ubranie, teczki konferencyjne, 
torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na na-
rzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, 
torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby 

turystyczne, torebki, walizki, walizki na kółkach, walizki z na-
pędem elektrycznym, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 
aktówki, bagaż, etui na karty [ portfele ], etui na karty kredy-
towe ( portfele ), etui na klucze, odzież dla zwierząt, organi-
zery podróżne przystosowane do bagażu, parasole, 21 torby 
izotermiczne, 22 materiały opakowaniowe [amortyzujące, 
wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub 
kartonu, namioty, pokrowce na pojazdy [ plandeki j, torby 
do pakowania [ koperty, woreczki ] z materiałów tekstylnych, 
włókna tekstylne, worki do transportu i przechowywania 
materiałów w dużych ilościach, 24 bielizna kąpielowa, z wy-
jątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa 
i pościelowa, bielizna wzorzysta, chorągiewki z materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, dopasowane pokrow-
ce na deski toaletowe z tkanin, flagi z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, kapy na łóżka, koce piknikowe, koł-
dry, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], ręczniki, 
rękawice kąpielowe, serwety na stół niepapierowe, tkaniny 
pokryte motywem rysunkowym do haftowania, zasłony, 
zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, bieli-
zna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, body 
[bielizna], bokserki, buty sportowe, chustki [apaszki], czap-
ki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, dzianina 
[odzież], fartuchy [odzież], kamizelki, kąpielówki, kombinezo-
ny [odzież ], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, 
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, 
koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ra-
miączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chronią-
ce przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, 
majtki dziecięce [odzież], maski na oczy do spania, nauszniki 
[odzież], ocieplacze, odzież, odzież gotowa, odzież haftowa-
na, odzież zawierająca substancje odchudzające, ogrzewa-
cze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], opaski 
na głowę, palta, pantofle domowe, pikowane kurtki [odzież], 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poszetki, 
rękawiczki, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, 
stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, sza-
liki, szarfy [do ubrania], turbany, 35 usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, 40 barwienie 
tkanin, druk sitowy, drukowanie, drukowanie offsetowe, 
hafciarstwo, laminowanie, 42 projektowanie graficzne mate-
riałów promocyjnych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe.

(210) 497020 (220) 2019 03 12
(731) INTERMEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sompolinek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m TWOJE MEBLE

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble domowe, meble kuchenne, 
meble sypialne, meble biurowe, meble łazienkowe, 35 usłu-
gi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami.
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(210) 497022 (220) 2019 03 12
(731) INTERMEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sompolinek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble domowe, meble kuchenne, 
meble sypialne, meble biurowe, meble łazienkowe, 35 usłu-
gi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami.

(210) 497025 (220) 2019 03 12
(731) BURAKOWSKI MARCIN, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTPARTNER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02, 24.17.25
(510), (511) 35 agencje informacji handlowe, audyt działal-
ności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, informacja o działalności gospodarczej, marketing 
ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, sporzą-
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub rekla-
mowych, udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi komunikacji 
korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za-
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi 
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu 
rynkowego, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, 36 agencje ściągania wierzytel-
ności, doradztwo w zakresie długów, faktoring, zarządzanie 
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób 
trzecich, 45 badania prawne, doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne 
związane z mapowaniem patentów, doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spor-
nych, usługi adwokackie, usługi monitorowania prawnego, 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych.

(210) 497027 (220) 2019 03 12
(731) SOWA ANETA TOP MARKETING SSU, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Spichlerz

(531) 07.01.24, 07.01.25, 29.01.07, 27.05.01
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, batoni-
ki na bazie owoców i nasion, cebula konserwowa, cebulki ma-
rynowane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, chipsy ziem-
niaczane, cytryny przetworzone, dżemy, ekstra oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, grzyby konserwowe, hummus, imbir 
kandyzowany, kandyzowane owoce, jagody konserwowe, 
kapusta przetworzona, kiełbasa swojska, kiełbaski wieprzowe, 
kiełbasy, konserwy, marynaty, marmolady owocowe, masło, 
mięso, wędliny, zupy i wywary, wieprzowina, warzywa: suszo-
ne, przetworzone, konserwowane, solone, marynowane, wa-
rzywne pasty do smarowania, warzywa w puszkach, wędliny, 
wiórki kokosowe, twaróg, szynka suszona, podsuszana, suszo-
ne: ananas, truskawki, suszone owoce, suszone orzechy, suszo-
ne mięso, suszone grzyby jadalne, suszone: żurawina, wołowi-
na w paskach, figi, borówki, kiełbasa, śliwki, śmietanka do kawy 
w proszku, smalec, śledzie, śliwki konserwowe, ślimaki, skórki 
owocowe, salami, ryby: w puszkach, przetworzone, solone, 
marynowane, konserwowane, wędzone, rodzynki, pulpety, 
przetwory owocowe, prażone orzechy ziemne, pomidory 
konserwowane, pomarańcze przetworzone, polewy orzecho-
we, pasztet warzywny, pasztet z wątróbki, pasty: warzywne, 
rybne, mięsne, z oliwek, papryka marynowana, przetworzona, 
owoce w puszkach, owoce konserwowane w słoikach, owo-
ce konserwowane w alkoholu, orzechy laskowe przetworzo-
ne, oliwki: przetworzone, oliwki suszone, oliwki nadziewane, 
orzechy jadalne, oliwa z oliwek, 30 babeczki (ciasto), batony: 
czekoladowe, zbożowe, z orzechów, w karmelu, batoniki, ba-
tony zbożowe i energetyczne, bezy, biszkopty, cantucci, chał-
wa, ciasta: czekoladowe, słone, słodkie, cynamon, czekolada: 
mleczna, pitna, w proszku, czekolada z alkoholem, ciastecz-
ka, ciastka, cukierki czekoladowe, ciastka z bakaliami, cukierki 
z karmelem, cukierki w polewie czekoladowej, czekoladki 
z nadzieniem, dropsy owocowe, herbata w torebkach: czarna, 
zielona, owocowa, miętowa,herbata sypka: czarna, zielona, 
owocowa, miętowa, herbata rozpuszczalna: czarna, zielona, 
owocowa, miętowa, herbatniki czekoladowe, kakao, kakaowe 
napoje, karmelki, cukierki miękkie, twarde lukrowane, karmelki 
z nadzieniem (słodycze), kapary, kawa mielona: rozpuszczalna, 
w proszku, aromatyzowana, bezkofeinowa, krakersy, kremy 
czekoladowe, krówka (cukierek), krówki czekoladowe, kruche 
ciastka maślane, laski cynamonowe, wanilii, lizaki (wyroby cu-
kiernicze), landrynki, majonez, mąka, makaron gotowy, maka-
ron jajeczny, makarony, marcepan w czekoladzie, miód, musy 
czekoladowe, musy, musztarda, napoje czekoladowe, octy, 
orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, 
orzechy w polewie, owoce w polewie czekoladowej, papry-
ka (przyprawy), pianki cukrowe, pierniczki, piernik, posypka 
czekoladowa, pieprz jako przyprawa, precelki, pralinki, praliny 
w czekoladzie, przyprawy, rogaliki, sernik, słodycze, cukierki, 
czekolada, sól, sucharki, suchary, syrop czekoladowy, klonowy, 
syropy, melasa, tarty, toffi, trufle: czekoladowe, rumowejako 
wyroby cukiernicze, wafelki, wafle ryżowe, żelki, 32 bezalkoho-
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lowe ekstrakty z owoców używane do sporządzenia napojów, 
bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napo-
je niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje słodowe, bezalko-
holowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, likiery bezalkoholo-
we, niegazowane napoje bezalkoholowe, sok z granatów, sok 
żurawinowy, soki owocowe, soki warzywne, soki, sok z czarnej 
porzeczki, owoce (bezalkoholowe napoje z soków), 33 alko-
holowe wysokoprocentowe (napoje), alkoholowy ajerkoniak, 
białe wino, cydr, cydr słodki, cydr wytrawny, czerwone wino, 
grzane wino, likiery, miód pitny, nalewki gorzkie, napoje al-
koholowe z wyjątkiem piwa, słodkie wina, wina alkoholowe, 
wino czerwone, wiśniówka, wódka, 35 promocje sprzedaży, 
administrowanie sprzedaży, marketing handlowy, promocje 
sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie promocji sprze-
daży, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celu sprzedaży deta-
licznej, prezentowanie towarów w mediach dla celu sprzedaży 
detalicznej, dystrybucje materiałów reklamowych (metek, 
prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju i poza nim, promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związana 
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), usługi hurtowej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży de-
talicznej za zamówieniem pocztowym związanym z napojami 
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów 
sprzedaży detalicznej, administrowanie programami moty-
wacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu usługi transakcji sprzedaży dokonanych za pomocą In-
ternetu, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związanych z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), świadczenie usług zarządzania biznesowe-
go w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży 
w ramach globalnej sieci komputerowej, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezal-
koholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczy-
mi, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej 
dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych 
dostawców usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia 
innym wygodnego oglądania i zakupu tych usług.

(210) 497033 (220) 2019 03 11
(731) ZAKRZEWSKA MAŁGORZATA FAMILY&HOME, 

Szczecinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Family&Home GALERIA WNĘTRZ

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
posażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyposażeniem domu, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
knotów wydzielających zapachy do odświeżaczy powietrza, 
olejków eterycznych do użytku w odświeżaczach powietrza, 
świeczek, świeczek używanych jako lampki nocne, odświe-
żaczy powietrza, odświeżaczy do odzieży, odświeżaczy 
do tkanin, wkładów do odświeżaczy powietrza, uchwytów 
z metalu, metalowych wieszaków na odzież, metalowych 
pudełek do przechowywania, figurek z metali nieszlachet-
nych, tac metalowych, młynków domowych elektrycznych, 
elektrycznych młynków do przypraw, sztućców, kompletów 
sztućców w pudełku, kompletów sztućców wykonanych 
z metali szlachetnych, noży, noży stołowych, noży kuchen-
nych, noży do pizzy, stojaków na noże, noży do owoców, 
noży do obierania, termoforów, dopasowanych pokrowców 
materiałowych na termofory, wyposażenia oświetleniowego, 
żarówek oświetleniowych, urządzeń oświetleniowych, lamp 
wiszących, lamp stołowych, lamp ściennych, lamp oświetle-
niowych, lampionów na świece, lampionów elektrycznych, 
przenośnych lampionów papierowych, wolnostojących pa-
pierowych lampionów, czajników, czajników elektrycznych, 
kawiarek elektrycznych, elektrycznych zaparza czy do herba-
ty, elektrycznych zaparza czy do kawy, szkatułek na biżute-
rię, zegarów i zegarków, breloków do kluczy, papierowych 
pojemników do przechowywania, torebek oraz artykułów 
do pakowania i przechowywania z papieru, torebek oraz 
artykułów do pakowania i przechowywania z kartonu lub 
tworzyw sztucznych, organizerów osobistych, organizerów 
na biurko, papierowych obrusów, serwetek jednorazowych, 
papierowych serwetek do użytku domowego, podstawek 
pod szklanki z papieru, podstawek na stół papierowych, ko-
smetyczek, chlebaków, łóżek, pościeli, materaców, poduszek, 
poduszek dekoracyjnych, poduszek na siedzenia, poduszek 
na krzesła, poduszek pod kark, elementów wystroju wnętrz 
wykonanych z tkanin, zasłon bambusowych, karniszy do za-
słon, osprzętu do zasłon, mebli, stolików, konsoli, szafek, szaf, 
półek meblowych, krzeseł, krzeseł biurowych, krzeseł stoło-
wych, drewnianych uchwytów do szuflad, niemetalowych 
uchwytów do mebli, wieszaków do ubrań, niemetalowych 
wieszaków do odzieży, luster ściennych, luster z elektrycz-
nym oświetleniem, luster łazienkowych, luster i lusterek 
stojących, drewnianych pudeł i pudełek do przechowywa-
nia, szkatułek, szkatułek z wikliny, koszy z wikliny na kwiaty, 
figurek drewnianych, figurek wykonanych z gipsu, figurek 
wykonanych z tworzyw sztucznych, puf, tac niemetalowych, 
wieszaków na ręczniki, wieszaków do suszenia odzieży, po-
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jemników na kwiaty, doniczek na kwiaty, wazonów na kwia-
ty, stojaków na kwiaty, pater, pater szklanych na owoce, mis, 
mis ceramicznych, mis na rośliny, mis na dekoracje kwiato-
we, mis do podawania żywności, świeczników, świeczników 
z kutego żelaza, świeczników z metali szlachetnych, świecz-
ników szklanych, figurek szklanych, figurek ceramicznych, fi-
gurek z porcelany, figurek wykonanych ze szkła ozdobnego, 
metalowych koszów na śmieci, koszów na śmieci do użytku 
domowego, koszów na pranie, koszów na kwiaty, pudełek 
dozujących serwetki papierowe, koszów na ręczniki, do-
zowników mydła, dozowników papieru toaletowego, do-
zowników do kosmetyków, dozowników żelu pod prysznic, 
dozowników chusteczek do twarzy, kubków, kubków cera-
micznych, kubków szklanych, papierowych kubków, kubków 
porcelanowych, kubków glinianych, kubków plastikowych, 
uchwytów na kubki, mydelniczek, mydelniczek ściennych, 
zestawów szczotek toaletowych, uchwytów do szczotek 
toaletowych, stojaków na papier toaletowy, kosmetyczek 
na przybory toaletowe, bloków na noże, przyborów kuchen-
nych, nieelektrycznych młynków kuchennych, młynków 
do kawy, nieelektrycznych młynków do przypraw, dursz-
laków do użytku domowego, desek do krojenia do użytku 
kuchennego, szklanek, kieliszków, naczyń do picia i akce-
soriów barowych, garnków, patelni, naczyń do zapiekania, 
rękawic kuchennych, koszyków do pieczywa, maselniczek, 
filiżanek, filiżanek do kawy, filiżanek na herbatę, kubków ter-
micznych, bidonów, słomek do picia, dzbanków, dzbanków 
kuchennych, dzbanków na wino, dzbanków na śmietan-
kę, dzbanków na mleko, dzbanków na syropy, dzbanków 
do kawy, dzbanków do piwa, czajników nieelektrycznych, 
czajników z gwizdkiem, cukiernic, nieelektrycznych zapa-
rza czy do herbaty, nieelektrycznych zaparza czy do kawy 
z tłokiem, podstawek na świeczki, podstawek pod garnki, 
podstawek do doniczek, podstawek z tworzyw sztucznych 
pod naczynia, tac na posiłki, tac do ciast, tac do użytku do-
mowego, tac do podawania potraw, karafek ze szkła, karafek 
na alkohol, karafek do wina lub do wody, zastaw stołowych 
obiadowych, serwisów jako zastaw stołowych, kieliszków, 
skarbonek, narzut pikowanych, bielizny pościelowej i stoło-
wej, osłon do łóżek dziecięcych, prześcieradeł, kołder, kołder 
półpuchowych, kołder puchowych, narzut puchowych, po-
szew na kołdry i kołdry puchowe, kołder wypełnionych pió-
rami, kołder z materiałów tekstylnych, kołder zawierających 
materiały wypełniające, kołder wypchanych gęsim puchem, 
kołder wypchanych gęsim pierzem, kołder zawierających 
syntetyczne materiały wypełniające, kołder frotte, koców 
wełnianych, koców jedwabnych, koców bawełnianych, ko-
ców na kanapę, koców do łóżeczek dziecięcych, narzut, na-
rzut trykotowych, narzut frotte, narzut pikowanych, narzut 
na łóżko, pokrowców i narzut na meble, zasłon, zasłon okien-
nych, zasłon tekstylnych, zasłon gotowych, zasłon zaciem-
niających, podszewek do zasłon, tekstylnych obramowań 
zasłon, tkanin na zasłony, materiałów na zasłony, pasków 
do związywania zasłon z materiałów tekstylnych, gotowych 
zasłon z tworzyw sztucznych, poszewek na kołdry, poszewek 
na poduszki, ozdobnych poszewek na poduszki, pokrow-
ców na termofory, obrusów, obrusów tekstylnych, obrusów 
z tworzyw sztucznych, bieżników stołowych, bieżników 
stołowych tekstylnych, bieżników stołowych niepapiero-
wych, bieżników stołowych z tworzyw sztucznych, serwe-
tek z materiału, ozdobnych serwetek z materiału, ręczników, 
ręczników kąpielowych, ręczników frotte, ręczników kuchen-
nych, ręczników do rąk, tekstylnych ręczników do twarzy, 
tekstylnych podstawek pod naczynia, szlafroków, piżam, 
pantofli domowych, fartuchów, sztucznych girland i wień-
ców, kwiatów sztucznych, sztucznych kwiatów w bukietach, 
sztucznych kwiatów z tkanin, dywanów, chodników i mat, 

dywaników łazienkowych, mat łazienkowych, świeczników 
na choinki, girland z kwiatów naturalnych, kwiatów, kwiatów 
suszonych do dekoracji.

(210) 497034 (220) 2019 03 11
(731) BAŁASZ SEBASTIAN ESTETIQA SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. SEBASTIAN 
BAŁASZ, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTETIQA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 kliniki medyczne; usługi medyczne; opieka 
medyczna i zdrowotna; usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej; specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi do-
radcze w zakresie opieki zdrowotnej; świadczenie usług 
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, 
elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, chirurgia, chi-
rurgia kosmetyczna, usługi kosmetyczne, analiza kosmetycz-
na, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg 
kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skó-
ry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów 
kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych 
włosów, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, nakłada-
nie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycz-
nych na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania 
owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, 
kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne 
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosme-
tycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, 
informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, 
usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usu-
wania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie 
krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakła-
dania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentne-
go, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, 
usługi gabinetów odchudzania, planowanie programów 
odchudzających, usługi doradcze w zakresie odchudzania, 
usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za po-
mocą lasera, laserowe usuwanie żylaków, usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w za-
kresie leczenia chirurgicznego, usługi ginekologiczne, lecze-
nie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, 
usługi w zakresie terapii za pomocą światła, gabinety pielę-
gnacji skóry, stomatologia kosmetyczna, usługi dentystycz-
ne, usługi kliniki dentystycznej, konsultacje dentystyczne, 
pomoc stomatologiczna, doradztwo związane ze stomato-
logią, udzielanie informacji na temat stomatologii.

(210) 497038 (220) 2019 03 11
(731) BUKAŁA WOJCIECH ICE TECH POLSKA, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IceTech dry ice & laser cleaning & PVD coatings
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(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 35 pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, w tym pośrednictwo 
w sprzedaży: maszyn do czyszczenia przemysłowego, ma-
szyn do czyszczenia suchym lodem, środków czyszczących, 
urządzeń do czyszczenia śniegiem, urządzeń do powleka-
nia powłokami trudnościeralnymi, opakowań dla narzędzi, 
półfabrykatów z węglików spiekanych, narzędzi skrawają-
cych, laserów przemysłowych, pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, usługi pośrednictwa w han-
dlu, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług: nanoszenia 
powłok trudnościeralnych, czyszczenia przemysłowego, 
serwisowania maszyn do produkcji suchego lodu, serwiso-
wania maszyn do czyszczenia suchym lodem, regeneracji 
narzędzi skrawających, czyszczenia przemysłowego laserem, 
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług.

(210) 497040 (220) 2019 03 11
(731) CESARZ-MARCINKOWSKA EWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) art of BEAUTY

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 organizowanie konferencji edukacyjnych, 
prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie kon-
ferencji dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów 
i konferencji, organizowanie i obsługa konferencji, organi-
zowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie 
konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferen-
cji związanych z handlem, organizowanie konferencji związa-
nych z biznesem, organizowanie konferencji związanych z re-
klamą, organizowanie konferencji dotyczących działalności 
kulturalnej, organizowanie konferencji związanych ze szkole-
niem zawodowym, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organi-
zacja szkoleń w branży fryzjerskiej i kosmetycznej, szkolenia 
edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia bizne-
sowe, szkolenie zaawansowane, zapewnianie szkoleń online, 
organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń 
handlowych, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkole-
nia personelu, podyplomowe kursy szkoleniowe, zapew-
nianie kursów szkoleniowych, organizowanie programów 
szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, 
prowadzenie seminariów szkoleniowych, wypożyczanie 
materiałów szkoleniowych, publikowanie podręczników 
szkoleniowych, kursy szkoleniowe, organizowanie kursów 
szkoleniowych, udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, usługi szkoleniowe dla biznesu, szko-
lenia w zakresie umiejętności biznesowych, kursy szkolenio-
we z zakwaterowaniem, warsztaty w celach szkoleniowych, 
zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi doradcze 
w zakresie szkoleń, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodo-
wych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, doradztwo 
w zakresie szkolenia zawodowego, przygotowanie prezen-
tacji do celów szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące 
opracowywania kursów szkoleniowych, usługi konsultacyj-
ne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, usługi edu-
kacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi kon-
sultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, udzielanie 

informacji i przygotowywanie raportów o postępach zwią-
zanych z edukacją i szkoleniami, publikowanie materiałów 
multimedialnych online, opracowywanie materiałów edu-
kacyjnych, komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji elektronicznej, produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na profesjonalnych seminariach, publikacja 
materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych, publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania, usługi wydawnicze, wyda-
wanie czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, usługi wydawnicze za pośrednictwem środ-
ków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie 
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wy-
dawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, szkolenie 
w zakresie zdrowia i wellness, kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, usługi szkół pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie 
pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, za-
pewnianie szkoleniowych kursów medycznych, doradztwo 
w zakresie szkoleń medycznych, kursy szkoleniowe związane 
z medycyną, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi 
edukacyjne z zakresu medycyny, szkolenie w zakresie diety, 
szkolenie w zakresie żywienia, szkolenia w dziedzinie zabu-
rzeń medycznych i ich leczenia, nauka fryzjerstwa, seminaria 
edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, organizowanie 
konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji 
związanych ze zdrowiem, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji związanych z pielęgnacją urody, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji 
związanych z fryzjerstwem, publikowanie czasopism, książek 
i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie czaso-
pism, książek i podręczników z dziedziny zdrowia, publiko-
wanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny urody, 
publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny 
fryzjerstwa.

(210) 497045 (220) 2019 03 12
(731) MIROWSKI ADRIAN ZBIGNIEW, Kwidzyn
(540) (znak słowny)
(540) CLICKTRANS
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży, usługi kurierskie [listy lub towary], 
transport mebli, pośrednictwo w zakresie transportu, rezer-
wacja transportu, spedycja.

(210) 497048 (220) 2019 03 12
(731) PRÓCHNICKA MONIKA FANABERIA SKLEP 

ODZIEŻOWY, Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANABERIA STORE

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież wierzchnia dla kobiet, akcesoria 
na szyję, bielizna damska, bluzki, bluzy z kapturem, body 
[odzież], chusty [odzież], futra [odzież], dżinsy, dzianina 
[odzież], dolne części ubrań [odzież], grube płaszcze, gorse-
ty, golfy [odzież], garnitury, kamizelki [bezrękawniki], kom-
binezony [odzież], koszule, kostiumy kąpielowe, kostiumy 
dla kobiet, koszule nocne, koszulki bez rękawów, koszule 
z krótkimi rękawami, kurtki [odzież], krótkie spodnie, koszul-
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ki z nadrukami, legginsy, odzież dziewczęca, odzież dam-
ska, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież męska, paski 
[odzież], paski do butów, paski materiałowe [odzież], płasz-
cze zimowe, piżamy, podkoszulki, płaszcze damskie, pelery-
ny [płaszcze], pikowane kurtki [odzież], półgolfy, rękawiczki, 
rajstopy, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, spodenki, 
spodnie, swetry z golfem, swetry rozpinane, swetry, sukien-
ki damskie, szorty, szlafroki, szaliki [odzież], topy [odzież],  
t-shirty z krótkim rękawem, tuniki, apaszki [chustki], banda-
ny na szyję, berety, bielizna osobista, botki, buty dziecięce, 
obuwie męskie i damskie, obuwie dla niemowląt, obuwie 
dla dzieci, obuwie codzienne, sandały, tenisówki, wkładki 
do obuwia, czapki [nakrycia głowy], tenisówki [obuwie], ba-
lerinki [obuwie], obuwie codziennego użytku, szaliki [odzież], 
rękawiczki [odzież], krawaty, maski na oczy, ocieplacze na ko-
lana [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze na szyję, 
ocieplacze, muszki, odzież dla małych dzieci, opaski na szyję 
[części odzieży], okrycia wierzchnie [odzież], pończochy, po-
szetki, podomki, podwiązki, stroje jednoczęściowe, wstawki 
[części odzieży], żakiety z dzianiny, bikini, 35 usługi reklamo-
we w zakresie odzieży, usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do ak-
cesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w za-
kresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usłu-
gi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z biżuterią.

(210) 497058 (220) 2019 03 12
(731) KASPERCZYK MICHAŁ AGENCJA PROMOCYJNO- 

-REKLAMOWA NOL-TYCHY, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NOLTYCHY www.noltychy.pl

(531) 29.01.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.21, 
26.04.01, 26.04.09

(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi agencji 
marketingowych, kompilacja reklam, rozpowszechnianie 
reklam, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, rekla-
ma i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych 

i reklam, doradztwo dotyczące reklamy, usługi reklamy gra-
ficznej, usługi reklamy zewnętrznej, reklama i marketing, 
przygotowywanie dokumentów reklamowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, pro-
jektowanie ulotek reklamowych, projektowanie broszur 
reklamowych, projektowanie logo reklamowych, przygo-
towywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie 
kampanii reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, 
redagowanie tekstów reklamowych, reprodukcja materia-
łu reklamowego, wykonywanie materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych, projektowanie materia-
łów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi konsultingowe dotyczące reklamy, analizy w zakresie 
reklamy, usługi w zakresie reklamy, usługi informacyjne do-
tyczące reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, 
badania w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie rekla-
my, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, przy-
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie 
reklam dla osób trzecich, dokonywanie uzgodnień w zakre-
sie reklamy, gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, usługi 
planowania w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy 
graficznej, usługi reklamowe na rzecz innych, dystrybucja 
prospektów do celów reklamowych, doradztwo dotyczące 
reklamy w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, 
marketing dotyczący promocji, dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, opracowywanie kampanii promocyjnych, usługi 
w zakresie promocji, wsparcie w dziedzinie promocji bizne-
su, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja sprze-
daży, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności 
gospodarczej, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów 
do celów promocyjnych, zawieranie umów w zakresie re-
klamy i promocji na rzecz osób trzecich, przygotowywanie 
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowy-
wanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób 
trzecich.

(210) 497059 (220) 2019 03 12
(731) PAWLAK DOMINIK KOPI, Jastarnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Capuccino Cafe

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów 
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizo-
wanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usłu-
gi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
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nie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i na-
pojów, usługi barów i restauracji, usługi w zakresie gotowania 
posiłków.

(210) 497064 (220) 2019 03 13
(731) KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA SALDO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dąbrowa Górnicza

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Saldo Sp. z o.o. Kancelaria Finansowo-Księgowa

(531) 29.01.14, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 26.02.07, 
26.04.02, 26.04.09

(510), (511) 35 księgowość i rachunkowość, usługi w zakre-
sie księgowości i rachunkowości, doradztwo biznesowe, do-
radztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo i informa-
cja dotycząca rachunkowości.

(210) 497074 (220) 2019 03 13
(731) AT HOTEL DESIGN & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Słupca

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) at hotel 35

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 43 usługi hotelowe, 
bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, dekorowanie żyw-
ności, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy tu-
rystyczne, hotele dla zwierząt, informowanie i porady w za-
kresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], motele, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, pensjonaty.

(210) 497076 (220) 2019 03 13
(731) PAPARAZZI FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korwinów
(540) (znak słowny)
(540) PF Paparazzi Fashion
(510), (511) 25 sukienki damskie, swetry, koszule, kombine-
zony, płaszcze, bluzki, spódnice, spodnie, marynarki, leggin-
sy, garnitury.

(210) 497081 (220) 2019 03 13
(731) PAPARAZZI FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) PF Paparazzi Fashion

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.22, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.18

(510), (511) 25 sukienki damskie, swetry, koszule, kombine-
zony, płaszcze, bluzki, spódnice, spodnie, marynarki, leggin-
sy, garnitury.

(210) 497082 (220) 2019 03 13
(731) PAPARAZZI FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korwinów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PF Paparazzi Fashion

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.22, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.18

(510), (511) 25 sukienki damskie, swetry, koszule, kombine-
zony, płaszcze, bluzki, spódnice, spodnie, marynarki, leggin-
sy, garnitury.

(210) 497083 (220) 2019 03 13
(731) SE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GDYNIA PÓŁMARATON

(531) 17.05.21, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.18, 29.01.12
(510), (511) 25 czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakry-
cia głowy, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], pod-
koszulki sportowe, odzież, 35 promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 41 kultura 
fizyczna, organizowanie zawodów sportowych, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego.
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(210) 497086 (220) 2019 03 13
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK MAMBA

(531) 03.11.01, 03.11.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olejki 
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki 
esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do go-
lenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfume-
ryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów 
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda koloń-
ska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki 
kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetycz-
ne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zesta-
wy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt kosmetyki upięk-
szające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowa-
ne w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda 
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycz-
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki 
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów 
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycz-
nych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, 
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko 
preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, 
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, pre-
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata 
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw 
migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, 
środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczni-
czych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe 
środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 
przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczysz-
czające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, mydła dezynfekujące.

(210) 497088 (220) 2019 03 13
(731) ALVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALVE components

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.08, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 6 aluminium, kółka samonastawne do mebli 
metalowe, okucia metalowe do mebli.

(210) 497092 (220) 2019 03 13
(731) PODLIŃSKA MAŁGORZATA BUD-CAR, Ciechanów
(540) (znak słowny)
(540) Bud-Car
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następują-
cych towarów: maszyny budowlane, maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, zamiatarki drogowe [maszyny], 
wykończarki [maszyny drogowe], maszyny do naprawy pęk-
nięć nawierzchni drogowych, 37 usługi w zakresie naprawy 
pojazdów w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], napra-
wa maszyn.

(210) 497096 (220) 2019 03 13
(731) EVENBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) mubi.pl
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-li-
ne, usługi agencji reklamowych, badania opinii publicznej, 
usługi badawcze w zakresie marketingu i reklamy, marke-
ting internetowy, usługi marketingowe, reklama i marketing, 
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności fi-
nansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji 
finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania 
finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi infor-
macji finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu 
do komputerowej bazy danych, usługi finansowe świadczo-
ne przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane 
usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi pośred-
nictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania 
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospo-
darczą, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, 
usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, 
usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektro-
nicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczą-
ce działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
usługi finansowe świadczone przez Internet.
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(210) 497101 (220) 2019 03 13
(731) AT HOTEL DESIGN & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Słupca

(540) (znak słowny)
(540) at hotel35
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 43 usługi hotelowe, 
bary szybkiej obsługi jako snack-bary, biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, dekorowanie żyw-
ności, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy tury-
styczne, hotele dla zwierząt, informowanie i porady w zakre-
sie przygotowywania posiłków, kafeterie jako bufety, motele, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, re-
zerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hote-
lach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi 
osobistych kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wjazdami], usłu-
gi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, 
usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi rezer-
wacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych jako 
zakwaterowanie, wynajem budynków przenośnych, wyna-
jem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebra-
nia, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wy-
pożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 
namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapew-
nianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla 
dzieci.

(210) 497106 (220) 2019 03 13
(731) MARLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 25.01.05, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, 24 tkaniny, 25 odzież, 
26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły 
tekstylne, 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie i mon-
towanie wykonanych elementów, 41 usługi edukacyjne 
związane z modą.

(210) 497117 (220) 2019 03 13
(731) INSTYTUT PRAWA MODY, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 09.09.05, 24.17.25
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie marketingu, doradz-
two w zakresie prowadzenia, zarządzania, administrowania 
i organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania firmą, doradztwo związane z rozwojem 
wizerunku firmy, doradztwo w zakresie strategii dla przedsię-
biorstw, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, doradztwo w zakresie zarządzania bizneso-
wego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe, 
doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie zasobów 
ludzkich, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, badania biznesowe, strategiczna analiza biznesowa, 
usługi agencji reklamowych, negocjowanie kontraktów 
reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, 
publikowanie materiałów reklamowych, przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamo-
we i promocyjne, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo 
w zakresie zarządzania marketingowego, marketing ukie-
runkowany, kampanie marketingowe, planowanie strategii 
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, 
porady w zakresie marketingu, badania rynku i badania mar-
ketingowe, 41 usługi edukacyjne w zakresie prawa mody, 
własności intelektualnej, działalności handlowej i bizneso-
wej, w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie 
prowadzenia działalności kulturalnej i rozrywkowej, udostęp-
nianie publikacji on-line do pobrania oraz nie do pobrania, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie 
on-line, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
zapewnianie kursów szkoleniowych online, 45 doradztwo 
dotyczące własności przemysłowej, doradztwo w zakresie 
sporów sądowych, doradztwo związane z ochroną praw 
autorskich, doradztwo związane z zarządzaniem własnością 
intelektualną i prawami autorskimi.

(210) 497120 (220) 2019 03 13
(731) NERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTER

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.01
(510), (511) 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne, 
akcesoria łazienkowe, akcesoria z szamoty do piekarników, 
antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura de-
stylacyjna, aparatura do fumigacji, nie do celów medycz-
nych, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do su-
szenia paszy, aparatura i instalacje chłodnicze, aparaty do su-
szenia słodu, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur 
wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych, arma-
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tura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub 
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, arma-
tura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazo-
wych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń 
gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urzą-
dzeń wodnych, autoklawy, elektryczne, do gotowania, auto-
matyczne instalacje do transportu popiołu, baterie mieszają-
ce do rur wodociągowych, bidety, bojlery gazowe, bojlery, 
inne niż części maszyn, chłodnice do pieców, chłodnicze in-
stalacje do tytoniu, chłodnie, chłodziarki do wina, elektrycz-
ne, chłodziarki, elektryczne, chromatografy do celów prze-
mysłowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, czajniki elektryczne, 
czołówki, czyste komory [instalacje sanitarne], deski sedeso-
we, dmuchawy kominowe, dozowniki środków odkażają-
cych w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe jako 
urządzenia nawadniające, dymowe kanały, dywany podgrze-
wane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców, elek-
tryczne latarki, elektryczne maszynki do produkcji uciera-
nych ciastek ryżowych, do celów domowych, elektryczne 
ogrzewacze stóp, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne 
podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne urzą-
dzenia do gotowania sous vide, elektryczne zaparzacze 
do kawy, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, fontanny, 
fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, 
garnki do gotowania kuskusu, elektryczne, garnki do tajine, 
elektryczne, garnki termiczne, elektryczne, generatory acety-
lenowe, generatory mikrobąbelków do kąpieli, gofrownice 
elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego 
ogrzewania, hydranty, hydroponiczne systemy uprawy, in-
stalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze 
do cieczy, instalacje do automatycznego podlewania, insta-
lacje do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, 
instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki mo-
deratorów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszcza-
nia ścieków, instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania 
wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, 
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania 
w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do su-
szenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], 
instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do stat-
ków powietrznych, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, klosze do lamp [kominki], knoty do pieców olejowych, 
koce, elektryczne, nie do celów medycznych, kolorowe świa-
tełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory 
gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, 
kotły parowe, inne niż części maszyn, krany, kuchenki, ku-
chenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów prze-
mysłowych, kuchenny sprzęt elektryczny, kuliste klosze 
do lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampiony 
na świece, lampki elektryczne na choinki, lampy bakteriobój-
cze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lam-
py do kręcenia włosów, lampy do oświetlania akwarium, lam-
py do paznokci, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy 
górnicze, lampy kierunkowe do rowerów, lampy laboratoryj-
ne, lampy lecznicze, nie do celów medycznych, lampy łuko-
we, lampy nurkowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, 
lampy stojące, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycz-
nych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświe-
tleniowe, lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do ce-
lów przechowywania leków łazienkowe instalacje wodno-
-kanalizacyjne, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny 
i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle klozetowe, muszle 
klozetowe [WC], naczynia wzbiorcze do instalacji centralne-
go ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników 
centralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, odzież 

ogrzewana elektrycznie, ogrzewacze do rąk zasilane przez 
USB, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektrycz-
ne lub nieelektryczne, opalarki, oprawki do lamp elektrycz-
nych, osprzęt do palników gazowych, osuszacze powietrza, 
oświetlenie do motocykli, ozdobne wodotryski, palniki, pal-
niki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki do lamp, 
palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, pal-
niki na alkohol, palniki olejowe, palniki tlenowo-wodorowe, 
palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe sauny do twa-
rzy, parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, prażenia], 
piece jako urządzenia grzewcze, piece dentystyczne, piece 
do pieczenia, piece do spopielania, piece na gorące powie-
trze, piece słoneczne, piece, inne niż do użytku laboratoryj-
nego, pisuary jako armatura sanitarna, płuczki gazowe jako 
części instalacji gazowych, pochodnie, pochodnie gazowe 
do użytku w rafineriach naftowych, podgrzewacze do kub-
ków zasilane przez USB, podgrzewacze do łóżek, podgrze-
wacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza, podgrze-
wacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody 
[aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elek-
tryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, po-
jemniki chłodzące, elektryczne, pompy ciepła, popielniki 
do pieców, prasowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, 
pręty do rożna, pręty rusztowe, promiennikowe ogrzewacze 
do pomieszczeń, przeciwoślepieniowe urządzenia do samo-
chodów jako osprzęt do lamp, przenośne ogniska kowalskie, 
przyrządy do zapalania gazu poprzez tarcie, reaktory jądro-
we, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory 
samochodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz światła, ro-
żen, rożna, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] 
do oświetlenia, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury 
oświetleniowe, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, 
skarpetki podgrzewane elektrycznie, spłuczki ustępowe, ste-
laże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory do wody, steryli-
zatory powietrza, suszarki do prania, elektryczne, suszarki 
do włosów, suszarki do żywności, elektryczne, szafy chłodni-
cze, szybkowary, elektryczne, światła do pojazdów, światła 
rowerowe, światła sufitowe, świecące numery na domy, ter-
miczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], termofory, tostery, 
umywalki jako części instalacji sanitarnych, urządzenia chło-
dzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobiste-
go, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chloro-
wania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urzą-
dzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryza-
cji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtro-
wania akwariów, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia 
do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, urządzenia 
do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, 
urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urzą-
dzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa 
stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do ogrzewanie akwa-
riów, urządzenia do opalania się [łóżka opalające], urządzenia 
do opiekania i pieczenia, urządzenia do oświetlania za po-
mocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia 
do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia 
do pieczenia i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju, 
urządzenia do podgrzewania żelazek, urządzenia do praże-
nia owoców, urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia 
do schładzania wody, urządzenia do smażenia gorącym po-
wietrzem, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia 
do suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów 
wodnych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien 
z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządze-
nia do załadunku pieców, urządzenia elektryczne do ogrze-
wania, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządze-
nia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia 
grzewcze do pojazdów, urządzenia grzewcze lub chłodnicze 



78 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2019

do wydawania gorących i zimnych napojów, urządzenia i in-
stalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, 
urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny 
do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdat-
niania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powie-
trza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia na go-
rące powietrze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, urzą-
dzenie dezynfekujące do celów medycznych, ustępy prze-
nośne, uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, wanny 
do nasiadówek, wanny spa, wentylatory jako części instalacji 
klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku osobi-
stego, węgiel do lamp łukowych, wężownice jako części in-
stalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych, wielo-
funkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne 
do destylacji, włókna magnezowe [oświetlenie], wyciągi ku-
chenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do la-
boratoriów, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, wy-
profilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki, za-
palarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, zasobniki ciepła, za-
sobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, 
zawory do rur i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji 
ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiorni-
kach, zawory termostatyczne jako części instalacji grzew-
czych, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, 
zmiękczacze wody, żarniki do lamp elektrycznych, żarniki 
elektryczne do ogrzewania, żarówki do kierunkowskazów 
w pojazdach, żarówki oświetleniowe, żyrandole.

(210) 497138 (220) 2019 03 13
(731) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mini PIZZA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 pizza, w tym pizza mrożona.

(210) 497141 (220) 2019 03 13
(731) NERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NERGIS

(531) 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne, 
akcesoria łazienkowe, akcesoria z szamoty do piekarników, 
antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura de-
stylacyjna, aparatura do fumigacji, nie do celów medycz-
nych, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do su-
szenia paszy, aparatura i instalacje chłodnicze, aparaty do su-
szenia słodu, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur 
wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych, arma-

tura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub 
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, arma-
tura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazo-
wych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń 
gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urzą-
dzeń wodnych, autoklawy, elektryczne, do gotowania, auto-
matyczne instalacje do transportu popiołu, baterie mieszają-
ce do rur wodociągowych, bidety, bojlery gazowe, bojlery, 
inne niż części maszyn, chłodnice do pieców, chłodnicze in-
stalacje do tytoniu, chłodnie, chłodziarki do wina, elektrycz-
ne, chłodziarki, elektryczne, chromatografy do celów prze-
mysłowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, czajniki elektryczne, 
czołówki, czyste komory [instalacje sanitarne], deski sedeso-
we, dmuchawy kominowe, dozowniki środków odkażają-
cych w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe jako 
urządzenia nawadniające, dymowe kanały, dywany podgrze-
wane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców, elek-
tryczne latarki, elektryczne maszynki do produkcji uciera-
nych ciastek ryżowych, do celów domowych, elektryczne 
ogrzewacze stóp, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne 
podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne urzą-
dzenia do gotowania sous vide, elektryczne zaparzacze 
do kawy, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, fontanny, 
fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, 
garnki do gotowania kuskusu, elektryczne, garnki do tajine, 
elektryczne, garnki termiczne, elektryczne, generatory acety-
lenowe, generatory mikrobąbelków do kąpieli, gofrownice 
elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego 
ogrzewania, hydranty, hydroponiczne systemy uprawy, in-
stalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze 
do cieczy, instalacje do automatycznego podlewania, insta-
lacje do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, 
instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki mo-
deratorów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszcza-
nia ścieków, instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania 
wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, 
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania 
w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do su-
szenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], 
instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do stat-
ków powietrznych, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, klosze do lamp [kominki], knoty do pieców olejowych, 
koce, elektryczne, nie do celów medycznych, kolorowe świa-
tełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory 
gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, 
kotły parowe, inne niż części maszyn, krany, kuchenki, ku-
chenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów prze-
mysłowych, kuchenny sprzęt elektryczny, kuliste klosze 
do lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampiony 
na świece, lampki elektryczne na choinki, lampy bakteriobój-
cze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lam-
py do kręcenia włosów, lampy do oświetlania akwarium, lam-
py do paznokci, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy 
górnicze, lampy kierunkowe do rowerów, lampy laboratoryj-
ne, lampy lecznicze, nie do celów medycznych, lampy łuko-
we, lampy nurkowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, 
lampy stojące, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycz-
nych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświe-
tleniowe, lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do ce-
lów przechowywania leków łazienkowe instalacje wodno-
-kanalizacyjne, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny 
i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle klozetowe, muszle 
klozetowe [WC], naczynia wzbiorcze do instalacji centralne-
go ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników 
centralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, odzież 
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ogrzewana elektrycznie, ogrzewacze do rąk zasilane przez 
USB, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektrycz-
ne lub nieelektryczne, opalarki, oprawki do lamp elektrycz-
nych, osprzęt do palników gazowych, osuszacze powietrza, 
oświetlenie do motocykli, ozdobne wodotryski, palniki, pal-
niki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki do lamp, 
palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, pal-
niki na alkohol, palniki olejowe, palniki tlenowo-wodorowe, 
palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe sauny do twa-
rzy, parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, prażenia], 
piece jako urządzenia grzewcze, piece dentystyczne, piece 
do pieczenia, piece do spopielania, piece na gorące powie-
trze, piece słoneczne, piece, inne niż do użytku laboratoryj-
nego, pisuary jako armatura sanitarna, płuczki gazowe jako 
części instalacji gazowych, pochodnie, pochodnie gazowe 
do użytku w rafineriach naftowych, podgrzewacze do kub-
ków zasilane przez USB, podgrzewacze do łóżek, podgrze-
wacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza, podgrze-
wacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody 
[aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elek-
tryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, po-
jemniki chłodzące, elektryczne, pompy ciepła, popielniki 
do pieców, prasowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, 
pręty do rożna, pręty rusztowe, promiennikowe ogrzewacze 
do pomieszczeń, przeciwoślepieniowe urządzenia do samo-
chodów jako osprzęt do lamp, przenośne ogniska kowalskie, 
przyrządy do zapalania gazu poprzez tarcie, reaktory jądro-
we, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory 
samochodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz światła, ro-
żen, rożna, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] 
do oświetlenia, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury 
oświetleniowe, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, 
skarpetki podgrzewane elektrycznie, spłuczki ustępowe, ste-
laże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory do wody, steryli-
zatory powietrza, suszarki do prania, elektryczne, suszarki 
do włosów, suszarki do żywności, elektryczne, szafy chłodni-
cze, szybkowary, elektryczne, światła do pojazdów, światła 
rowerowe, światła sufitowe, świecące numery na domy, ter-
miczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], termofory, tostery, 
umywalki jako części instalacji sanitarnych, urządzenia chło-
dzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobiste-
go, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chloro-
wania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urzą-
dzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryza-
cji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtro-
wania akwariów, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia 
do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, urządzenia 
do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, 
urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urzą-
dzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa 
stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do ogrzewanie akwa-
riów, urządzenia do opalania się [łóżka opalające], urządzenia 
do opiekania i pieczenia, urządzenia do oświetlania za po-
mocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia 
do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia 
do pieczenia i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju, 
urządzenia do podgrzewania żelazek, urządzenia do praże-
nia owoców, urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia 
do schładzania wody, urządzenia do smażenia gorącym po-
wietrzem, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia 
do suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów 
wodnych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien 
z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządze-
nia do załadunku pieców, urządzenia elektryczne do ogrze-
wania, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządze-
nia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia 
grzewcze do pojazdów, urządzenia grzewcze lub chłodnicze 

do wydawania gorących i zimnych napojów, urządzenia i in-
stalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, 
urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny 
do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdat-
niania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powie-
trza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia na go-
rące powietrze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, urzą-
dzenie dezynfekujące do celów medycznych, ustępy prze-
nośne, uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, wanny 
do nasiadówek, wanny spa, wentylatory jako części instalacji 
klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku osobi-
stego, węgiel do lamp łukowych, wężownice jako części in-
stalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych, wielo-
funkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne 
do destylacji, włókna magnezowe [oświetlenie], wyciągi ku-
chenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do la-
boratoriów, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, wy-
profilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki, za-
palarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, zasobniki ciepła, za-
sobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, 
zawory do rur i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji 
ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiorni-
kach, zawory termostatyczne jako części instalacji grzew-
czych, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, 
zmiękczacze wody, żarniki do lamp elektrycznych, żarniki 
elektryczne do ogrzewania, żarówki do kierunkowskazów 
w pojazdach, żarówki oświetleniowe, żyrandole.

(210) 497164 (220) 2019 03 14
(731) BOZKURT METE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GF GIOVANNI FERRINI NEW CONCEPT

(531) 24.01.05, 25.01.05, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.05, 
26.11.10, 26.11.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 25 odzież męska, damska, dziecięca.

(210) 497175 (220) 2019 03 14
(731) EFFECTIVE MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MANAGER Z GŁOWĄ

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne.
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(210) 497211 (220) 2019 03 15
(731) HELBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELTES

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.11, 29.01.12

(510), (511) 5 preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, 
pieluszki dla niemowląt, 21 nici dentystyczne.

(210) 497218 (220) 2019 03 15
(731) HELBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEPAN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.03, 
26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 5 kompresy, materiały opatrunkowe, medyczne, 
plastry do celów medycznych, wkładki do stanika dla kar-
miących matek, patyczki do czyszczenia uszu dla celów me-
dycznych, 9 filtry do masek do oddychania, maski ochron-
ne, 10 prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności 
fizjologicznych, bandaże usztywniające na stawy, bandaże 
elastyczne, inhalatory, przyrządy do wykonywania lewaty-
wy do celów medycznych, pojemniki do aplikowania leków, 
aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, dmuchane 
poduszki do celów medycznych, termometry do celów me-
dycznych, aspiratory do nosa, 11 termofory, 21 szczoteczki 
elektryczne.

(210) 497234 (220) 2019 03 15
(731) HELBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELBO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 
26.01.12, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 9 filtry do masek do oddychania, maski ochron-
ne, 35 usługi pośrednictwa w handlu, 39 transport, spedycja.

(210) 497298 (220) 2019 03 18
(731) INSIDER BUSINESS SUPPORT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Góra Kalwaria

(540) (znak słowny)
(540) MYCODE
(510), (511) 3 kremy przeciwzmarszczkowe, kremy oczysz-
czające, kremy nawilżające, kremy korygujące, kremy kosme-
tyczne, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy do twarzy, 
kremy pod oczy, kremy ujędrniające skórę, kremy kosmetycz-
ne odżywcze, kremy do rąk, kremy do skóry, kremy na dzień.

(210) 497420 (220) 2019 03 20
(731) SZŁAPA JANUSZ NOWE TURBO, Łęki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) noweturbo.pl

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 7 turbosprężarki, turbosprężarki nowe, turbo-
sprężarki regenerowane, sterowniki turbosprężarek, części 
do sterowników turbosprężarek.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 495360, 495361, 495935, 496104, 496244, 496367, 496558

2 495360, 495361, 495804, 495812, 496655

3 485675, 494610, 494653, 494681, 495601, 495754, 495755, 495757, 495842, 495843, 495844, 495969, 496016, 
496037, 496270, 496558, 496620, 496925, 496946, 496966, 497086, 497298

4 496558, 496737, 496740, 496952

5 485675, 489283, 494610, 494653, 495601, 495656, 495754, 495755, 495757, 495842, 495843, 495935, 495969, 
496058, 496134, 496135, 496270, 496357, 496591, 496654, 496929, 496946, 496966, 497086, 497211, 497218

6 491691, 495166, 495807, 496329, 497088

7 491691, 494667, 494706, 495166, 495857, 496558, 496562, 496675, 497420

8 496558, 496562

9 492667, 493463, 494496, 494667, 495112, 495160, 495161, 495367, 495420, 495427, 495790, 495857, 495967, 
495968, 496292, 496300, 496340, 496356, 496417, 496524, 496558, 496562, 496686, 496698, 497218, 497234

10 494610, 495754, 495755, 495757, 495969, 496357, 497218

11 491691, 493637, 494652, 494667, 494704, 494706, 494707, 495112, 496109, 496558, 496987, 497120, 497141, 
497218

12 491978, 494496, 494685, 495166, 495839, 496419, 496519, 496558

14 496284, 496499, 496562

16 485675, 490530, 491571, 494491, 495160, 495420, 495427, 495901, 496119, 496292, 496340, 496499, 496544, 
496686, 497018

17 495166, 495360, 495361

18 491583, 495844, 496219, 497018, 497106

19 491691, 495360, 495361, 495807, 496377

20 485675, 491691, 495166, 496109, 496320, 496558, 496898, 496902, 497020, 497022

21 496562, 496958, 497018, 497211, 497218

22 497018

23 486344

24 496966, 497018, 497106

25 485675, 491583, 494496, 494749, 494750, 495160, 495420, 495427, 495839, 495844, 495993, 496219, 496276, 
496353, 496381, 496411, 496483, 496499, 496520, 496525, 496528, 496529, 496591, 496620, 496910, 497018, 
497048, 497076, 497081, 497082, 497083, 497106, 497164

26 490530, 496620, 497106

28 494709, 495160, 495346, 495420, 495427, 496219, 496483, 496499, 496519

29 478873, 489283, 494250, 494501, 495585, 496058, 496134, 496135, 496235, 496240, 496246, 496313, 496317, 
496319, 496324, 496615, 496738, 496927, 496929, 496930, 496966, 496995, 497027

30 478873, 489283, 489402, 494250, 494296, 494432, 494823, 496058, 496077, 496394, 496499, 496500, 496738, 
496915, 496929, 496960, 496966, 496995, 497027, 497138

31 491691, 494616, 496929, 496966

32 489283, 495152, 495585, 495947, 495998, 496337, 496338, 496394, 496573, 496575, 496929, 496966, 497027

33 494033, 494040, 495430, 496077, 496929, 496962, 497027
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82 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2019

35 488662, 491583, 491978, 492667, 492996, 493617, 493637, 494116, 494296, 494325, 494491, 494496, 494614, 
494616, 494667, 494697, 494749, 494750, 494780, 495049, 495112, 495160, 495162, 495163, 495166, 495346, 
495367, 495415, 495416, 495420, 495427, 495433, 495434, 495438, 495443, 495446, 495585, 495844, 495853, 
495857, 495963, 496018, 496119, 496134, 496135, 496209, 496210, 496235, 496240, 496246, 496257, 496284, 
496292, 496303, 496313, 496317, 496319, 496324, 496328, 496340, 496354, 496377, 496381, 496417, 496419, 
496499, 496500, 496521, 496524, 496529, 496620, 496662, 496675, 496686, 496698, 496701, 496738, 496898, 
496902, 496915, 496929, 496946, 496962, 497011, 497018, 497020, 497022, 497025, 497027, 497033, 497038, 
497048, 497058, 497064, 497074, 497083, 497092, 497096, 497101, 497117, 497175, 497234

36 488662, 491978, 492667, 493617, 494635, 494697, 494780, 495112, 495583, 495759, 495963, 496018, 496292, 
496328, 496393, 496417, 497011, 497025, 497096, 497175

37 495112, 495857, 495967, 495968, 496258, 496320, 496329, 496354, 496356, 496417, 496558, 496655, 496723, 
496987, 497092

38 492667, 494116, 494491, 494614, 495112, 495160, 495420, 495427, 496274, 496340, 496356, 496417, 496524, 
497011

39 483739, 483741, 491691, 493617, 494042, 494614, 495049, 495112, 495844, 495853, 496018, 496328, 496340, 
496354, 496521, 497045, 497234

40 495967, 495968, 496284, 497018, 497106

41 483739, 483741, 487275, 492996, 493398, 493617, 494491, 494697, 494780, 495112, 495149, 495160, 495162, 
495163, 495420, 495427, 495433, 495434, 495438, 495820, 495849, 495857, 495901, 495918, 495963, 496211, 
496259, 496292, 496303, 496340, 496343, 496376, 496417, 496483, 496521, 496686, 496910, 496942, 497011, 
497040, 497083, 497106, 497117, 497175

42 492667, 493617, 494116, 494697, 495049, 495112, 495160, 495420, 495427, 495857, 495967, 495968, 496210, 
496258, 496292, 496326, 496340, 496356, 496417, 496524, 496698, 496898, 496902, 497011, 497018

43 494823, 495889, 495918, 496292, 496343, 496413, 496628, 496701, 496738, 496915, 496959, 497059, 497074, 
497101

44 483739, 483741, 493617, 494697, 494705, 495112, 495820, 496069, 496109, 496391, 496410, 496415, 496727, 
497034

45 483739, 483741, 493617, 494236, 495853, 496686, 497011, 497025, 497117
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

100% PEAKPOWER 493463

4 FOUR MUSIC CLUB 496211

AA WINGS OF COLOR HEALTHY WEAR 495601

AIR DRON POLSKA 493398

AKURAT DLA Ciebie 496246

AKURAT MAM POMYSŁ 496240

AKURAT MAM W LODÓWCE 496235

AKURAT NA KANAPKĘ 496313

AKURAT na Święta 496317

ALEKAFELKI.PL 496377

ALVE components 497088

apis 1932 Bee Free, Bee Cool, Bee Happy :) 496077

APTEKA OPT.PL zadbamy o Ciebie 496410

ARES BRACIA MACIOŁEK 494616

ariadna wypełniaj ankiety odbieraj nagrody 494325

art of BEAUTY 497040

Artone 493637

at hotel 35 497074

at hotel35 497101

AtenaTabs 496698

AUTOFLEX 491978

back to the past 495152

BAJKOWE LAMPY 495416

Baltic Park MOLO AQUAPARK 495918

Base 494704

BELOCLINIC 496391

BERETTA 494496

BERGOLD GROUP 496328

BIGMORE 496520

BLACK MAMBA 497086

B-Lite 495790

BLUE 494707

BLUEMU 496521

BOARD & MORE 496519

BRA STORY 496381

BROWAR WIELKA SOWA 496337

Brunbeste 496562

Bud-Car 497092

BURDAN 495993

BYK 496591

CANABO 495843

CANDITON 495656

CANDY LIPS 495820

CANOPY GROWTH CORPORATION 494780

Capuccino Cafe 497059

Car Stock R. PŁATEK OD 1991 496354

CENTRUM MALUCHA AGUGU 496628

CENTRUM OŚRODEK PSYCHOTERAPII 496727

CHOICE 496376

CLICASH 492667

CLICKTRANS 497045

Clogers 496411

CoffeeBook 494823

COLDACTIVE 495754

COUNTRY CANDLE  
The Original Kittredge Family Recipe 496737

CUTEGEL 495969

CX 495166

CZAS NA GRILL 496962

CZEKOLADOWA STUDENCKA 496615

D 496898

DABCAST 496356

db PROGRES 494635

delfinitely 496942

DEPAN 497218

Dessella 496927

DESTINI 496902

DREMEX EST. 1978 491691

Dzieciochatki 496274

dzień dobry Lody 495889

DZIKA WODA 495947

DZIURKA NA PIEROGI 489402

e moji 496284

E PLUS M 494750

EASICOAT 495804

ECHO SERCA 495160

eco STOBRA 496675

ELANTRA 494685

ellipsis ENERGY 496210

Elly EXPERT 485675

Energa - więcej energii na to co ważne 492996

ENERGOELTECH 496258

enmex 495967

ENMEX 495968

Enzime Triple Power 496925

ESTETIQA 497034

EVERT 496558

EVIN 496528

EWTEX 496529
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84 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2019

Eximius Park 496393

Fabor FULLCOLOR 497018

Family&Home GALERIA WNĘTRZ 497033

FANABERIA STORE 497048

Ferment KOMBUCHA 496394

Figle 494432

freakers 496620

FUNDACJA ECCC EUROPEJSKI CERTYFIKAT  
KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH 495163

FUNDACJA ECCC 495162

FUNDACJA ŚNIEŻKI TWOJA SZANSA 494697

g 494614

Galaretka Familijna 478873

Gang słodziaków 496966

garden and the city 496109

GDYNIA PÓŁMARATON 497083

GF GIOVANNI FERRINI NEW CONCEPT 497164

Goldsize 496662

Gourmes 496929

GÓRSMAK 496995

Graciella 496960

GRUPA 590 people & technology 495367

Grzesiu Glut 494709

HAIRCUT EXPRESS 494705

HANDMADE SWEETS Boże Krówki 496500

HANKSLIGHT 494652

HELBO 497234

HELTES 497211

HIRONDI 491583

HOMEJOB 496303

HOT TOPICS DERMATOLOGIA 495901

HOTPARTNER 497025

IBUSIN 495757

IceTech dry ice & laser cleaning  
& PVD coatings 497038

InComing Poland  
GDAŃSK & POMORSKIE REGION 495433

InComing Poland  
GDAŃSK & POMORSKIE REGION 495434

InComing Poland  
GDAŃSK & POMORSKIE REGION 495438

INK INKDIGO HIGH CLASS 
INK + PRINT SUPPLIES 496655

INOVOX 495755

INTEBO 496320

IZOCHEM 495360

Joker 496915

Jurajska WODA Z GŁĘBI JURY 496573

Jurajska 496575

KOCHAM PONIEDZIAŁKI 494491

KOKONKI 486344

KRAKOWIACY PIEROGARNIA 496413

KRINGLE CANDLE 496740

KROPLE natury NAWÓZ NATURALNY 496104

KUKE Grupa PFR 495583

La Manuli 490530

LE§TA 493617

LEŚNE POGOTOWIE 496415

M MANAGER Z GŁOWĄ 497175

m TWOJE MEBLE 497020

m 497022

MARLU 497106

MASTER 497120

MAXYTONE 495812

Mądry Wybór propharma  
ESENCJA NATURY 496135

MEDIcann 496946

MELATO 496654

Mini PIZZA 497138

MontBlanC 495430

mubi.pl 497096

MUCOATAC 496357

MultiZoo 496292

muratorfinanse. 495759

MYCODE 497298

mypanel.pl 496326

N NOLTYCHY www.noltychy.pl 497058

NASZA RODZINA 495443

NASZA RODZINA 495446

NaszSport.pl 496119

NAVIL 496525

NERGIS 497141

NIKA FEMME 494749

NIKODEM SKOTARCZAK „NIKOŚ” 496686

Niuqi 496958

notatek.pl 494116

noweturbo.pl 497420

NUTIVAX 495935

P.P.U.H. DOOR 495807

PARAQUA 495361

PATRONITE 495963

pbKing 494250

PEHA 496219

PERGOLD 496016

PF Paparazzi Fashion 497076

PF Paparazzi Fashion 497081

PF Paparazzi Fashion 497082

PILCH 495346

PolFrance 495853

polka z natury piękna 494653

Polski Spichlerz 497027

prawo na miękko 497011
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PRO Uroda SUPLEMENT DIETY  
WŁOSY SKÓRA PAZNOKCIE BIOTYNA,  
KOLAGEN, BAMBUS 496134

PRODUCTION MASTER AUDIO 496300

PsychoCare 496069

RAFAPOL PIEKARNIA 494296

Red 494706

Ri.Spekt 495839

rycerski 496930

RZEKI PIWA 496701

S Shoplet.pl 495049

S.J. SERVICE  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 496723

Saldo Sp. z o.o. Kancelaria  
Finansowo-Księgowa 497064

SANTE ORGANIC Z NATURY BIOWITALNI 489283

SARD - Search And Rescue Drone 483741

SARD SEARCH AND RESCUE DRONE 483739

SCG Sabat Consulting Group 494236

seeya SHARE YOUR LOCATION 496524

selfbook 491571

septe 496270

sklep-intymny.pl 496209

SKWIERZYNA 496058

Soft Warm Naturalnie. Energia. 496952

solidbrain 496417

SOPOT YOGA 496483

SORAYA PLANTE 494681

SQ 495844

SQLINE 494042

Superklee 496037

SYSTEM-TECH 496329

SZLACHECKA WĘDZARNIA  
WĘDLINY JAK DAWNIEJ 494501

ŚWIAT GĘSI 496324

ŚWIAT KACZKI 496319

TAX FREE CLUB 488662

TEATR POLSKI T[pl WROCŁAW 496259

THE WESS 496353

TOP Klima 496987

TRAILFIT 487275

Tunel Historii 495149

tut trójmiejski ultra track 496910

TVP rozrywka 495420

TVP SPORT HD 495427

Twój STYL 496340

tylem.pl 496419

Urzadzajtanio.pl 495415

V VERONI Mineral 495998

VELOX 495161

Verdin COMPLEXX 494610

Vero owoce górą! 495585

Vesper 496959

Volcanix 496367

Warsaw Dress 496276

WATERLANE 496018

WELLTEC 494667

WESOŁE BĄBELKI 496343

WILD FIELDS Original POLISH WHISKY 494033

WILD FIELDS Original SILESIAN BESKIDS  
POLISH WHISKY Cask Type:  
First Polish Oak Distilled & Filled:  
December 2014 Bottled: April 2018  
Single Grain Whisky  
NON-CHILLED FILTERED 494040

WINGS OF CHANGE 495849

WSOP 495857

XDe COSMETICS 495842

ZBAWKI 496499

ZBOŻO 496338

ZIBIO 496244

Związek Zawodowy ‚’OLZA’’ w Cieszynie 496257

ŻUBROWNIA 496738



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.

844698 KOROVKA (2019 02 20)
CFE: 27.05.01, 28.05.00 30, 31, 33

1160735 G (2019 02 14)
CFE: 26.01.01, 29.01.01 1, 9, 19, 37

1219150 2019 02 08)
CFE: 01.15.11, 28.05.00, 29.01.12 5, 29, 32, 

35, 43
1225313 Gabriel GABRIEL (2019 02 26)

CFE: 03.01.16, 26.01.18, 27.05.13, 28.03.00 28
1335020 EMPOWERING INNOVATION TOGETHER 

(2019 03 01)
41

1382775 Qlux plastic (2019 03 01)
CFE: 27.05.07, 29.01.12 21

1457718 ONE PRICE COFFEE (2019 01 23)
CFE: 27.05.10 30, 35, 43

1457772 Spotlesslywarmnurse (2018 11 26)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 5

1457812 ALSAPRO (2019 02 07, 2018 08 28) 19, 27
1457822 AWP MULTI-3 (2018 09 26, 2018 03 30)

CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.15 9, 28, 41
1457870 2018 12 28)

CFE: 26.01.03, 26.04.04, 26.11.12, 28.03.00 24
1457876 AP (2018 12 14, 2018 10 18)

CFE: 26.01.03, 26.05.02, 27.05.01 14
1457878 samo COLLECTION (2019 02 11, 2019 01 10)

CFE: 25.07.02, 26.04.03, 27.05.22 24, 25, 35
1457966 TIMBEREX GROUP PREMIUM GOLD QUALITY 

ROOFING BATTENS (2018 10 11)
CFE: 01.01.02, 26.04.03, 27.05.04, 29.01.15 19

1457967 MiMA (2018 12 28)
CFE: 27.05.01 12

1457987 Fa So La (2018 07 26)
CFE: 26.01.06, 27.05.24 3, 6, 8, 16, 18, 20, 

21, 22, 28, 35, 42
1458042 DHF TECH (2018 09 04)

CFE: 27.05.01 16
1458084 SITIDIAB (2018 12 07, 2018 12 05) 5
1458166 MILUCCA (2019 01 21) 35
1458170 Sugenro (2018 09 04) 22
1458210 QINGTAI (2018 12 28)

CFE: 26.11.01, 27.05.01, 28.03.00 13
1458340 BBK (2018 10 31)

CFE: 27.05.17 9
1458346 DICOTUSS (2018 11 29, 2018 07 30) 5
1458370 Midday bear (2019 02 25) 5, 16
1458405 oly oil (2019 02 18)

CFE: 26.04.18, 27.05.24 29, 31

1458485 2019 01 04, 2018 07 09)
CFE: 26.13.25 25

1458494 ROYAL ROUTE (2019 01 04)
CFE: 09.01.10, 25.07.01, 26.15.01, 
27.05.01, 28.03.00

3

1458510 SPOTICAR (2019 01 10, 2019 01 08)
CFE: 18.01.07, 24.17.24, 27.03.01, 29.01.12 12, 38

1458555 2018 10 31)
CFE: 26.07.25, 26.11.03, 28.03.00 19

1458561 2018 09 25, 2018 03 30)
CFE: 26.02.07, 28.05.00, 29.01.13 11, 21

1458627 GREETMED (2019 01 31)
CFE: 26.07.04, 27.05.01 10

1458674 B.Yond (2019 01 15, 2018 12 07)
CFE: 01.03.06, 03.02.13, 05.07.03, 06.01.02, 
07.05.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15

30

1458677 ALTINYILDIZ CLASSICS AC&co. EST. 1952 
(2018 11 12)
CFE: 24.17.25, 27.05.01 18, 25, 35

1458716 2018 11 30)
CFE: 28.05.00 3

1458747 THERMOTILE (2018 12 24)
CFE: 07.03.11, 26.11.09, 29.01.14 6, 19, 37, 42

1458751 TOPERF (2019 01 07, 2018 07 19) 1, 2
1458769 INSIZE (2019 01 11)

CFE: 24.15.02, 27.05.17 9
1458786 GREEN COLLECTION PRO  

2018 09 13, 2018 03 14)
CFE: 27.05.03, 29.01.14 9, 28, 41

1458801 FAVARINI (2019 01 21)
CFE: 27.05.01 25

1458826 P PANDA SAFETY (2018 11 08)
CFE: 27.05.05, 29.01.12 9

1458836 Executive Traveller (2019 02 19) 41
1458893 PRODN (2018 12 28)

CFE: 27.05.01 7, 9
1458895 SAS (2018 09 25, 2018 03 30)

CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13 11, 21
1458928 DENAIR (2019 01 30)

CFE: 05.03.14, 27.03.11, 27.05.08 7
1458931 Creamcredit (2019 01 16, 2018 08 20)

CFE: 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14 36
1458974 werka (2018 12 10)

CFE: 26.01.01, 27.05.24 7, 9
1458975 2019 01 23, 2018 07 27)

CFE: 02.01.20, 03.03.01, 18.01.01, 26.04.14 25



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1160735, 1458751 

2  1458751 

3  1457987, 1458494, 1458716 

5  1219150, 1457772, 1458084, 1458346, 1458370 

6  1457987, 1458747 

7  1458893, 1458928, 1458974 

8  1457987 

9  1160735, 1457822, 1458340, 1458769, 1458786, 1458826, 1458893,
 1458974 

10  1458627 

11  1458561, 1458895 

12  1457967, 1458510 

13  1458210 

14  1457876 

16  1457987, 1458042, 1458370 

18  1457987, 1458677 

19  1160735, 1457812, 1457966, 1458555, 1458747 

20  1457987 

21  1382775, 1457987, 1458561, 1458895 

22  1457987, 1458170 

24  1457870, 1457878 

25  1457878, 1458485, 1458677, 1458801, 1458975 

27  1457812 

28  1225313, 1457822, 1457987, 1458786 

29  1219150, 1458405 

30  844698, 1457718, 1458674 

31  844698, 1458405 

32  1219150 

33  844698 

35  1219150, 1457718, 1457878, 1457987, 1458166, 1458677 

36  1458931 

37  1160735, 1458747 

38  1458510 

41  1335020, 1457822, 1458786, 1458836 

42  1457987, 1458747 

43  1219150, 1457718



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.

483504 G-Star RAW C.V.
2018 12 17 9, 10, 11, 12, 14, 18, 

20, 21, 22, 24, 25, 27, 
28, 35

483301 DALKE JACEK
2019 01 21 30, 35, 43

490155 Franz Haas S.R.L.
2019 02 19 21, 33

491190 EMVCO LLC DELAWARE CORPORATION
2019 03 08 18

489046 GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA
2019 03 14 3, 5

492630 R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 03 15 35, 43

491481 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W ELBLĄGU
2019 03 18 41

490335 WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 03 25 33

489049 SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL
2019 03 17 7

492800 Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
2019 03 26 30

486635 Energica Motor Company S.p.A.
2019 03 26 12

486638 Energica Motor Company S.p.A.
2019 03 26 12

492607 R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 03 27 35, 43



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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