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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 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 27 maja 2019 r. Nr ZT22

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) 465475 (220) 2016 12 21
(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO  

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMOGON Brzeski Z PSZENICY BRZESKIEJ  

ZATWIERDZONY No 1

(531) 25.01.15, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 468782 (220) 2017 03 13
(731) BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ZA MIASTEM

(531) 06.07.08, 06.07.25, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.

(210) 472672 (220) 2017 06 07
(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Warsaw Sports Group
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby wykonane z tych ma-
teriałów zaliczonych do tej klasy, torby, torebki i opakowania 
z papieru lub folii, materiały drukarskie, fotografie, plakaty, 

kartki pocztowe, artykuły biurowe, artykuły papiernicze 
do pisania, czasopisma, książki, 25 odzież i odzież sportowa, 
czapki sportowe, daszki jako odzież, sportowe nakrycia gło-
wy inne niż kaski, buty sportowe, 32 piwo, wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, 35 dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, marketing imprez 
i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, reklama, sponsoring promocyj-
ny, usługi promocyjne i reklamowe, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 44  usługi 
kosmetyczne.

(210) 475750 (220) 2017 08 24
(731) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q11

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 
27.05.01

(510), (511) 1 płyny eksploatacyjne do samochodów, mia-
nowicie płyny przekładniowe, płyny sprzęgłowe, płyny 
do sprzęgieł i systemów hamulcowych i do skrzyni biegów, 
płyny hydrauliczne, płyny do obwodów hydraulicznych, pły-
ny hydrauliczne składające się z płynów hamulcowych, pły-
nów przekładniowych, płynów do układu kierowniczego 
ze wspomaganiem i płynów sprzęgłowych, płyny chłodzące 
do samochodów, płyny chłodzące przeznaczone do syste-
mów chłodzenia samochodów, preparaty chemiczne 
do przepłukiwania, eliminacji i usuwania osadów, zanie-
czyszczeń z chłodnic, płyny do układu kierowniczego 
ze wspomaganiem, płyny do chłodnic, chłodziwa silnikowe, 
zimowe płyny do spryskiwaczy, preparaty i środki zapobie-
gające zamarzaniu, ciecze i/lub płyny chłodzące do pojaz-
dów samochodowych, preparaty chemiczne zapobiegające 
zamarzaniu, chłodziwa, płyny hamulcowe, płyny chłodzące 
do chłodnic pojazdów, odmrażacze, preparaty chemiczne 
zapobiegające zamarzaniu do pojazdów, środki chemiczne 
do usuwania lodu z szyb samochodowych, środki chemicz-
ne do odmrażania zamków pojazdów samochodowych, 
2 preparaty do konserwacji i zabezpieczania felg, preparaty 
do zapobiegania tworzeniu się rdzy, substancje zapobiegają-
ce powstawaniu rdzy do nakładania na powierzchnie meta-
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lowe, produkty do obróbki powierzchni metalowych hamu-
jące rozwój rdzy, 3 preparaty, środki myjące, czyszczące 
do pojazdów samochodowych oraz ich części, preparaty 
do czyszczenia i konserwacji felg, środki ścierne i polerskie, 
kosmetyki samochodowe, kosmetyki do pielęgnacji i kon-
serwacji pojazdów samochodowych, preparaty i środki che-
mii samochodowej, mianowicie samochodowe preparaty 
do czyszczenia i polerowania, esencje, olejki i preparaty za-
pachowe, preparaty nabłyszczające do opon, środki i prepa-
raty do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, 
chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi do kokpi-
tów i szyb, środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty 
do samochodów, oleje czyszczące, szampony do mycia 
samochodów, szampony z woskiem i ich koncentraty 
do mycia pojazdów samochodowych, preparaty do czysz-
czenia felg i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych, mlecz-
ka i preparaty do konserwacji tapicerek skórzanych, prepa-
raty do czyszczenia kokpitów samochodowych, preparaty 
do czyszczenia tworzyw sztucznych pojazdów, preparaty 
do nabłyszczania oraz konserwacji wnętrza samochodu, pre-
paraty i środki stosowane w myjkach ciśnieniowych, aktyw-
ne pianki do zastosowania w myjkach ciśnieniowych, prepa-
raty do polerowania, wosk do polerowania karoserii pojaz-
dów samochodowych, środki do nadawania połysku pojaz-
dom samochodowym, płyn do mycia szyb, płyny do spryski-
waczy szyb, preparaty i/lub płyny do usuwania insektów 
oraz zanieczyszczeń z elementów zewnętrznych pojazdów 
samochodowych, chusteczki nasączone preparatami i/lub 
płynami do czyszczenia elementów wewnętrznych w pojaz-
dach samochodowych zawarte w tej klasie, chusteczki nasą-
czone preparatami/płynami do rąk zawarte w tej klasie, pre-
paraty nabłyszczające do opon, środki i preparaty do konser-
wacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki na-
sączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, na-
wilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone pły-
nami kosmetycznymi, nasączone chusteczki do celów higie-
nicznych do rąk i skóry, spraye i środki zapachowe, środki 
czyszczące w aerozolu, środki i preparaty do usuwania rdzy, 
detergenty do pojazdów, 4 oleje, mianowicie oleje i smary 
przemysłowe, oleje samochodowe, oleje do silników samo-
chodowych, oleje amortyzujące, oleje smarowe jako oleje 
hydrauliczne, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje 
do samochodowych przekładni głównych, oleje smarujące 
do silników benzynowych, oleje smarowe do silników pojaz-
dów mechanicznych, oleje silnikowe,oleje smarowe, oleje 
napędowe, woski i preparaty woskowe do pojazdów, woski 
koloryzujące do pojazdów, oleje samochodowe, smary sa-
mochodowe, 5 preparaty do odświeżania powietrza, 11 od-
mrażacze do pojazdów, w tym do szyb i zamków, 21 szczot-
ki, szczotki do czyszczenia i/lub szorowania, wyroby szczot-
karskie, gąbki do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, 
polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, 
do utrzymywania czystości różnych powierzchni, gąbki 
z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, 
szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osusza-
nia z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, 
myjki do czyszczenia, myjki z gąbki obszytej tekstyliami 
z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, 
szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osusza-
nia z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, 
ściereczki oraz szmatki do czyszczenia, ścierki tekstylne 
z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, 
szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osusza-
nia z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, 
rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku domowego, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej dotyczące prepa-

ratów, środków myjących, czyszczących do pojazdów samo-
chodowych oraz ich części, kosmetyków samochodowych, 
kosmetyków do pielęgnacji oraz konserwacji pojazdów sa-
mochodowych, preparatów i środków chemii samochodo-
wej, szamponów do mycia samochodów, szamponów z wo-
skiem i ich koncentratów do mycia pojazdów samochodo-
wych, preparatów do czyszczenia felg i tapicerek, w tym ta-
picerek skórzanych, mleczka i preparatów do konserwacji 
tapicerek skórzanych, preparatów do czyszczenia kokpitów 
samochodowych, preparatów do czyszczenia tworzyw 
sztucznych pojazdów, preparatów do nabłyszczania oraz 
konserwacji wnętrza samochodu, preparatów i środków sto-
sowanych w myjkach ciśnieniowych, aktywnych pianek 
do zastosowania w myjkach ciśnieniowych, preparatów 
do polerowania, wosków do polerowania karoserii pojazdów 
samochodowych, środków do nadawania połysku pojaz-
dom samochodowym, płynów do mycia szyb, płynów 
do spryskiwaczy szyb, preparatów i/lub płynów do usuwa-
nia insektów oraz zanieczyszczeń z elementów zewnętrz-
nych pojazdów samochodowych, chusteczek nasączonych 
preparatami/ płynami do czyszczenia elementów wewnętrz-
nych w pojazdach samochodowych, chusteczek nasączo-
nych preparatami/płynami, szczotek, szczotek do czyszcze-
nia i/lub szorowania, wyrobów szczotkarskich, gąbek, gąbek 
z tworzyw sztucznych, myjek do czyszczenia, myjek z gąbki 
obszytej tekstyliami z tworzyw sztucznych, ściereczek 
i szmatek do czyszczenia, ścierek tekstylnych z tworzyw 
sztucznych, płynów eksploatacyjnych do samochodów, pły-
nów do chłodnic, chłodziw silnikowych, płynów do spryski-
waczy, preparatów i środków zapobiegających zamarzaniu, 
cieczy i/lub płynów chłodzących do pojazdów samochodo-
wych, preparatów chemicznych zapobiegających zamarza-
niu i chłodziw, olei, olei silnikowych, olei smarowych, olei 
napędowych, olei do pojazdów samochodowych, płynów 
hamulcowych, płynów chłodzących do chłodnic pojazdów, 
odmrażaczy, preparatów chemicznych zapobiegających za-
marzaniu do pojazdów, preparatów do konserwacji i zabez-
pieczania felg, preparatów do zapobiegania tworzeniu się 
rdzy, substancji zapobiegających powstawaniu rdzy do na-
kładania na powierzchnie metalowe, produktów do obróbki 
powierzchni metalowych hamujących rozwój rdzy, prepara-
tów do czyszczenia i konserwacji felg, środków ściernych 
i polerskich, preparatów nabłyszczających do opon, środków 
i preparatów do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji 
do pojazdów, chusteczek nasączonych preparatami czysz-
czącymi do kokpitów i szyb, nawilżanych chusteczek kosme-
tycznych, chusteczek nasączonych płynami kosmetycznymi, 
nasączonych chusteczek do celów higienicznych do rąk 
i skóry, sprayów i środków zapachowych, środków czyszczą-
cych w aerozolu, środków i preparatów do usuwania rdzy, wo-
sków i preparatów woskowych do pojazdów, wosków kolory-
zujących do pojazdów, olei samochodowych, smarów samo-
chodowych, preparatów do odświeżania powietrza, deter-
gentów do pojazdów, odmrażaczy do pojazdów, w tym 
do szyb i zamków, rękawiczek z tworzyw sztucznych do użyt-
ku domowego, prezentowanie wymienionych towarów 
w mediach dla celów sprzedaży, administrowanie sprzedażą, 
przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania 
sprzedażą, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, promocja 
wymienionych towarów dla celów sprzedaży, kreowanie wize-
runku towarów i usług, informacja o wymienionych usługach.

(210) 480090 (220) 2017 12 13
(731) BEJTKA RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) NINJA WARRIOR
(510), (511) 25 odzież sportowa, 35 usługi reklamowe, mar-
ketingowe, promocyjne, sprzedaż detaliczna i hurtowa ar-
tykułów sportowych i reklamowych, 38 emisja programów 
telewizyjnych, w tym za pośrednictwem sieci kablowych lub 
bezprzewodowych oraz Internetu.

(210) 481245 (220) 2018 01 17
(731) SZKŁO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Płock

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODULTOP

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 biurka modułowe jako meble, blaty ro-
bocze, blaty kuchenne, blaty stołowe, blaty jako części 
mebli, blaty na szafki, blaty kuchenne jako meble, blaty 
wierzchnie do szafek, blaty robocze w postaci mebli, bla-
ty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, 
dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, lady robocze 
jako meble, lady do celów prezentacji, lady wystawowe 
przeszklone [nieelektryczne], lady sprzedażowe jako me-
ble, meble modułowe [kombinowane], meble, meble 
ze szkła, modułowe meble łazienkowe, moduły do prze-
chowywania jako meble, modułowe układy półek jako 
meble, meble wykonane głównie ze szkła, meble domo-
we, biurowe i ogrodowe, moduły biurkowe, 21 szkło nie-
przetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, 
szkło ozdobne, szkło mleczne, szkło dekoracyjne [nie dla 
budownictwa], szkło opalizujące.

(210) 482784 (220) 2018 02 26
(731) FUNDUSZ ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Polisa Plus
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, 36 zarządzanie finansami, doradz-
two w sprawach finansowych, wycena finansowa.

(210) 487368 (220) 2018 06 21
(731) MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA  

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Kraków

(540) 

(531) 02.01.22, 02.01.04, 02.01.30, 14.03.13, 29.01.02
(510), (511) 35 promocja osób, przedsiębiorstw gospo-
darczych, organizacji przedsiębiorstw, organizacji osób, 
organizacji społecznych, państwowych, organizacji poza-
rządowych, publikowanie materiałów reklamowych, rekla-
ma prasowa, telewizyjna, radiowa i internetowa, badania 
rynku i sondaże opinii publicznej, 41 organizowanie i pro-
wadzenie: ceremonii połączonych z wręczaniem nagród, 
imprez mających charakter współzawodnictwa pomiędzy 
uczestnikami, plebiscytów, gali, konkursów, seminariów, 
konferencji, spotkań, organizowanie rankingów i plebiscy-
tów wśród rzemieślników, działania związane z prowadze-
niem przedsięwzięcia dotyczącego przyznania statuetki, 
edukacja, wystawy o charakterze edukacyjnym, publika-
cje elektroniczne on-line, publikowanie tekstów i prezen-
tacji multimedialnych innych niż reklamowe.

(210) 488271 (220) 2018 07 16
(731) CZUBAK MARCIN, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) CZUBAKOLOVE
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody naturalne, desery 
lodowe, rolady i torty lodowe, jogurt mrożony jako lody 
spożywcze, sorbety jako lody, lody spożywcze w prosz-
ku, sosy do lodów i deserów, 35 usługi importowe - eks-
portowe, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, 
sklepach, cukierniach, lodziarniach oraz za pośrednic-
twem strony internetowej następujących towarów: lody 
spożywcze, usługi marketingowe, usługi reklamowe i pro-
mocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych wyżej wymienione 
usługi w odniesieniu do lodów.

(210) 488272 (220) 2018 07 16
(731) CZUBAK MARCIN, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) TATAROWNIA
(510), (511) 29 potrawy na bazie mięsa, ryb, owoców mo-
rza, sałatki, przekąski, 35 usługi w zakresie franchisingu, 
doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, promocja i reklama, organizowanie 
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
badania rynku artykułów spożywczych, zarządzanie skle-
pami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi re-
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klamowe, usługi reklamy za pośrednictwem środków ma-
sowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dystrybucja 
materiałów reklamowych, doradztwo dotyczące organi-
zacji działalności gospodarczej, 43 usługi gastronomiczne, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi dotyczące 
restauracji, restauracji samoobsługowych, barów przeką-
skowych, barów szybkiej obsługi, kawiarni oraz sieci ba-
rów szybkiej obsługi (fast food), usługi z zakresu cateringu, 
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie 
za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line.

(210) 489587 (220) 2018 08 22
(731) X BRAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X BRAVE PROTECTION

(531) 26.15.09, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot.

(210) 490868 (220) 2018 09 24
(731) KRAKOWSKA FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFILine

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszel-
kiego typu, wykonywanie robót budowlanych wykończe-
niowych, wykonywanie wszelkich instalacji budowlanych 
w tym podnoszących standard obiektów, wykonywanie 
specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 
mycie zewnętrznych ścian obiektów, wiercenie studni, od-
śnieżanie dróg, wyważanie opon, usługi serwisowe motory-
zacyjne, renowacja i naprawa mebli, odzieży, obuwia, maszyn 
i urządzeń, prowadzenie myjni samochodowych, stacji ben-
zynowych, usługi stoczniowe, drogowe, kolejowe, wypoży-
czanie maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, wypo-
życzanie pralek i zmywarek oraz sprzętu AGD, eksploatacja 
kamieniołomów, doradztwo w zakresie usług budowlanych, 
usługi nadzoru budowlanego, budowa magazynów i sto-
isk targowych, sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie 
instrumentów muzycznych, sztuczne naśnieżanie, tępienie 
szkodników, pranie i prasowanie odzieży, montaż rusztowań, 
montaż mebli kuchennych, tapicerowanie mebli, 39 usługi 
magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, 
usługi transportowe, wynajmowanie miejsc parkingowych, 
garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów 

dystrybuowanych w obiektach handlowych, wypożyczanie 
pojazdów, usługi biura podróży, 40 obróbka metalu w tym 
odlewanie, frezowanie, lakierowanie, złocenie, spawanie, szli-
fowanie, polerowanie, trasowanie, niklowanie, cynowanie, 
galwanizowanie, obróbka drewna, obróbka szkła, spalanie 
odpadów i śmieci, recykling, oczyszczanie powietrza, obrób-
ka skór w tym barwienie, szycie i przeróbki odzieży, hafciar-
stwo, kuśnierstwo, rymarstwo, młynarstwo, mrożenie i kon-
serwacja żywności, wyciskanie soków, wytwarzanie energii, 
wywoływanie filmów, przetwarzanie ropy naftowej, usługi 
technika dentystycznego, drukowanie, druk sitowy, offseto-
wy, impregnacja tkanin w tym ognioodporna, ubój zwierząt.

(210) 490945 (220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) UROSTOP
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki diete-
tyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki 
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprze-
znaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające 
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościo-
we, witaminy i preparaty witaminowe.

(210) 491434 (220) 2018 10 09
(731) LUBAR SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) LUBAR
(510), (511) 6 balustrady metalowe, belki stropowe meta-
lowe, blacha stalowa cienka, bramy metalowe, drzwi me-
talowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, listwy 
metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, me-
talowe, okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], 
okna metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, platfor-
my prefabrykowane metalowe, płytki metalowe do użytku 
w budownictwie, podłogi metalowe, prefabrykowane kon-
strukcje metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, 19 altany 
[konstrukcje niemetalowe], asfalt, balustrady niemetalowe, 
beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki 
dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, konstrukcje 
budowlane niemetalowe, cegły, cement, dachówki nieme-
talowe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, domy 
z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewno budowlane, 
drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy kra-
wędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy 
odlewnicze niemetalowe, glina, gips, granit, kamień, kamień 
budowlany, karton budowlany, kruszywo klinkierowe, komi-
nowe trzony metalowe, kostka brukowa drewniana, kratow-
nice niemetalowe, kreda jako surowiec, krokwie dachowe, 
łupki dachowe, marmur, materiały budowlane, materiały 
do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do produkcji 
kamienia, mozaiki dla budownictwa, niemetalowe elemen-
ty budowlane w postaci płyt, niemetalowe płytki ścienne, 
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okładziny 
drewniane, okna niemetalowe, okrycia niemetalowe dla bu-
downictwa, palisady niemetalowe, niemetalowe parapety 
okienne, parkiety, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, 
platformy prefabrykowane, niemetalowe, płoty, parkany 
niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownic-
twa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane nieme-
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talowe, płyty cementowe, podłogi niemetalowe, pokrycia 
dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, po-
krycia dachowe z gontów, prefabrykaty betonowe, profile 
niemetalowe dla budownictwa, rusztowania niemetalowe, 
schody niemetalowe, płyty do brukowania wykonane z ma-
teriałów niemetalowych, słupy cementowe, słupy niemeta-
lowe dla budownictwa, smoła, szkło budowlane, szkło izo-
lacyjne, szalunki niemetalowe do betonu, sztuczny kamień, 
tłuczeń, tynk, wapno, wsporniki niemetalowe do użytku 
w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, nie-
metalowe, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, żaluzje niemetalowe, żużel jako materiał bu-
dowlany, żwir, 35 handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
handlu hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, 
wykończeniowych, ogrodowych, 36 zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, wynajem nieruchomości (pomieszczeń biu-
rowych), dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, 
37 asfaltowanie, budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie bu-
dynków od wewnątrz i zewnątrz, izolowanie budynków, kon-
sultacje budowlane, malowanie, montaż rusztowań, tynko-
wanie, układanie nawierzchni drogowych, wynajem sprzętu 
budowlanego, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja 
maszyn, naprawa i konserwacja sprzętu transportowego, in-
stalowanie maszyn przemysłowych, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych, usługi związane z zagospodarowaniem 
terenów zielonych w postaci: układania krawężników, bruko-
wania ścieżek, układania trawy z rolki, 39 dostawa towarów, 
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logisty-
ka transportu, magazynowanie i przechowywanie towarów, 
przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, 
spedycja, transport materiałów budowlanych, usługi roz-
ładunku towarów, wypożyczanie kontenerów magazyno-
wych, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i in-
nych pojazdów specjalistycznych, 42 pomiary geodezyjne, 
projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi 
inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
usługi projektowania wnętrz budynków mieszkalnych.

(210) 491489 (220) 2018 10 10
(731) PROBLIND AUGUSTYNIAKOWIE SPÓŁKA JAWNA, 

Sułkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PB PROBLIND

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20  rolety okienne, rolety drzwiowe, rolety tek-
stylne, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety papiero-
we, rolety wewnętrzne, rolety okienne wewnętrzne, rolety 
dachowe, rolety wolnowiszące, plisy okienne, rolki do zasłon, 
karnisze do zasłon, szyny do zasłon, rolki do zasłon, kółka 
do zasłon, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, drążki 
do zasłon, uchwyty do zasłon nie z materiałów tekstylnych, 
wieszaki do zasłon, uchwyty z tworzyw sztucznych do drąż-
ków, haki do zasłon, zasłony dekoracyjne z koralikami, deko-

racje przestawne wiszące, sznury do podwiązywania zasłon, 
zasłony bambusowe, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt 
niemetalowy do okien.

(210) 492549 (220) 2018 10 28
(731) THERAVIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ViBee

(531) 03.13.04, 27.05.01
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii 
i rehabilitacji.

(210) 492553 (220) 2018 10 28
(731) THERAVIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.13.04, 29.01.04
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii 
i rehabilitacji.

(210) 492555 (220) 2018 10 28
(731) THERAVIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowny)
(540) ViBee
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii 
i rehabilitacji.

(210) 492556 (220) 2018 10 28
(731) THERAVIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ViBee
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(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii 
i rehabilitacji.

(210) 492797 (220) 2018 11 17
(731) STĘPIEŃ ROBERT SAILING PRO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sailing Pro

(531) 25.07.01, 26.02.16, 26.04.01, 26.04.09, 26.11.02, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 sprzedaż pojazdów do poruszania się po wo-
dzie, wyposażenia, osprzętu i akcesoriów do pojazdów 
do poruszania się po wodzie, komponentów i części do kon-
struowania i produkcji w/w pojazdów, odzieży, butów, cza-
pek, w tym za pośrednictwem światowych sieci informa-
tycznych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
wydawanie materiałów reklamowych, usługi agencji im-
portowo - eksportowych, 39 czarterowanie i wypożyczanie 
pojazdów poruszających się po wodzie, transport i organi-
zowanie podróży pojazdami do poruszania się po wodzie, 
organizowanie rejsów, przechowywanie i magazynowanie 
pojazdów do poruszania się po wodzie, uprawiania sportów 
wodnych i rekreacji wodnej, usługi biura turystycznego, wy-
pożyczanie łodzi i statków, spacerowe rejsy statkami, organi-
zowanie podróży, organizowanie wycieczek, pośrednictwo 
frachtowe, 41 edukacja, organizowanie i prowadzenie szko-
leń oraz warsztatów i praktyk w zakresie żeglarstwa i spor-
tów wodnych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, 
organizowanie i prowadzenie imprez w formie zawodów 
i konkursów w zakresie sportów wodnych, organizowanie 
wypoczynku stacjonarnego w zakresie rozrywki i edukacji, 
obozowego, wakacyjnego oraz wędrownego, związanego 
ze zwiedzaniem turystycznym, organizowanie i prowadze-
nie wycieczek morskich, organizowanie gier, egzaminów, 
konkursów, pokazów i wystaw w celach edukacyjnych, 
szkoleniowych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, semi-
nariów, forów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, 
edukacyjnych lub sportowych, organizacja zawodów spor-
towych, udostępnianie obiektów sportowych, informacje 
na temat wydarzeń sportowych, udostępnianie obiektów 
i urządzeń sportowych, publikowanie wydawnictw z dzie-
dziny sportów wodnych, rekreacji oraz tekstów szkolenio-
wych, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów oraz 
imprez integracyjnych: organizowanie turystyki kwalifikowa-
nej z zakresu wodnego w ramach rozrywki, produkcja i edy-
cja filmów, nagrań wideo, edycja zdjęć, elektroniczna publi-
kacja tekstów i druków innych niż reklamowe w Internecie, 
elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarcza-
nie informacji elektronicznych w formie tekstów, informacji 
audio i/lub wideo, fankluby, fitness kluby, organizacja zawo-
dów żeglarskich, organizacja regat jachtowych i pokazów, 
organizowanie egzaminów związanych z żeglarstwem oraz 
wydawanie na podstawie wyników egzaminów dokumen-
tów potwierdzających poziom umiejętności żeglarskich.

(210) 492804 (220) 2018 11 19
(731) Mylan IRE Healthcare Ltd, Dublin, IE
(540) (znak słowny)

(540) SORENTO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 493129 (220) 2018 11 26
(731) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW  

MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(540) (znak słowny)
(540) ŚKSM
(510), (511) 1 środki chemiczne, surowce mineralne prze-
znaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do ce-
lów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania 
wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów bu-
dowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe dla przemysłu 
szklarskiego, chemicznego i materiałów budowlanych, pre-
paraty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy 
użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-ma-
gnezowe węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe) 
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz 
wapniowy (cyjanamiol), środki do konserwacji cementu 
z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 19 budowlane 
materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane, 
bloki kamienne, beton towarowy, masa betonowa, zaprawy 
budowlane, 37 kopalnictwo minerałów, górnicze roboty 
wydobywcze surowców mineralnych, usługi eksploatacji 
kamieniołomów, wynajmowanie maszyn i urządzeń budow-
lanych, wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego 
z obsługą operatorską.

(210) 493372 (220) 2018 12 03
(731) PRODATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PD

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do wymiany danych, urządzenia łączności bezprzewodowej, 
oprogramowanie ładowalne oraz stałe, programy komputero-
we, gry komputerowe, komputery, sprzęt, podzespoły, części 
i akcesoria komputerowe, monitory, drukarki, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, komputerowe bazy danych, kompute-
rowe mapy cyfrowe, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki 
danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, elektroniczne automaty do wydawa-
nia biletów parkingowych, mechanizmy na monety do bram 
na parkingach samochodowych, aparaty fotograficzne cyfro-
we i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, telefony 
komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, 35 pośred-
nictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, bada-
nia rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam 
za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty staty-
styczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych 
z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie danych 
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do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji do kom-
puterowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, usługi doradcze w zakresie franchisin-
gu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi 
sprzedaży towarów: urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, 
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, oprogramo-
wanie ładowalne oraz stałe, programy komputerowe, gry kom-
puterowe, komputery, komputerowy sprzęt oraz podzespoły 
i części, komputerowe urządzenia peryferyjne, monitory, dru-
karki, komputerowe bazy danych, komputerowe mapy cyfrowe, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia techno-
logii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, urządzenia łączności bezprzewodowej, urządze-
nia i oprogramowanie służące do lokalizacji osób lub pojazdów, 
elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, 
mechanizmy na monety do bram na parkingach samochodo-
wych, akcesoria komputerowe oraz do elektroniki użytkowej, 
magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki oraz czytniki danych, 
programy cyfrowe, książki elektroniczne, aparaty fotograficzne 
cyfrowe i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, tele-
fony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, 42 usługi 
naukowe i technologiczne, usługi projektowania, analizy sys-
temów komputerowych, badania naukowe, techniczne, spo-
rządzanie raportów naukowo-technicznych, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, usługi pisania oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwo-
ju sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie/
opracowywanie wyszukiwarek internetowych, oprogramowa-
nie jako usługa - SaaS, projektowanie, powielanie, instalacja, in-
tegracja, aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie, rozwój oraz 
doradztwo w zakresie komputerowego sprzętu i oprogramo-
wania, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, 
oprogramowania wspierającego zarządzanie (usprawnianie 
procesu analizy informacji i podejmowania decyzji), doradztwo, 
informacje i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, 
usługi modelowania i optymalizacji procesów z wykorzysta-
niem narzędzi IT, wdrażania oraz stosowania systemów Business 
Intelligence opartych o hurtownie danych, usługi opracowy-
wania systemów analitycznych opartych o techniki sztucznej 
inteligencji, usługi zarządzania wiedzą oraz eksploracji danych 
(data mining), badania, projektowanie i rozwój komputerowe-
go oprogramowania, sprzętu oraz oprogramowania wbudo-
wanego w urządzenia, programów komputerowych, wynajem, 
leasing oraz aktualizacja komputerowego oprogramowania, 
w tym poprzez Internet - (ASP - Application Sevice Provider), 
umożliwianie tymczasowego użytkowania on-line niepobieral-
nego oprogramowania.

(210) 493540 (220) 2018 12 07
(731) SPEC PHARMA P. CIELOCH I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAS

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 program komputerowy, 35 zapewnienie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 493698 (220) 2018 12 11
(731) ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RBL_
(510), (511) 9 interfejsy audio, interfejsy komputerowe, 
platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub 
do pobrania, 16 broszury, kalendarze, książki, ulotki, 35 aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, badania biznesowe, badania opinii publicznej, bada-
nia rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie infor-
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
ekonomiczne prognozy, komputerowe bazy danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie 
patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, 
statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, 36 analizy finansowe, 
bankowość on-line, doradztwo w sprawach finansowych, 
faktoring, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwaranto-
wanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana 
walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finanso-
we, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, pożyczki, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, 41 informacja o edukacji, komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-
nia], 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, elek-
troniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami 
kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elek-
troniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu 
wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting ser-
werów, hosting stron internetowych, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], programowanie 
komputerów, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
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komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii te-
lekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie techno-
logii informacyjnej.

(210) 493800 (220) 2018 12 13
(731) ELIKSIR-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęt
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eliksir lokalna sieć aptek

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 24.13.25, 19.11.04, 
19.11.09

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego.

(210) 493932 (220) 2018 12 17
(731) BIO ACTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawierzbie; AKPIL SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Killer

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.23, 26.13.25
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, narzędzia rol-
nicze o napędzie innym niż ręczny, urządzenia rolnicze 
i ogrodnicze do usuwania owadów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 493953 (220) 2018 06 25
(731) BREWKA BARBARA, Podlesice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.05.04, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą.

(210) 493964 (220) 2018 12 17
 (310) 017918612 (320) 2018 06 18 (330) EM
(731) Eco-Bat Technologies Limited, Matlock, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lithium Collect

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 baryłki [beczki] metalowe, obejmy do przeno-
szenia ładunków, metalowe, skrzynie metalowe, miedź su-
rowa lub półprzetworzona, mosiądz, konstrukcje metalowe, 
baryłki [beczki] metalowe, pojemniki [kasety, paki] metalowe, 
zamknięcia do pojemników metalowe, metale nieszlachetne 
surowe lub półprzetworzone, pojemniki metalowe [magazy-
nowanie, transport], drut miedziany, klamki metalowe, palety 
do transportu wewnętrznego metalowe, kratownice meta-
lowe, plomby, uszczelki ołowiane, ołów surowy lub półprze-
tworzony, ołów, uchwyty z metalu, metalowe palety, okra-
towanie metalowe, złom metalowy, rudy metali, pojemniki 
metalowe, metalowe palety, obejmy do przenoszenia ładun-
ków, metalowe, zbiorniki metalowe, palety do transportu 
wewnętrznego metalowe, koryta metalowe: metale nieszla-
chetne, metalowe skrzynie i pojemniki, kontenery na odpady 
i kontenery transportowe, z metalu, drut metalowy [z metali 
nieszlachetnych], drut metalowy [z metali nieszlachetnych], 
9 skrzynki akumulatorowe, akumulatory do pojazdów, bate-
rie, baterie anodowe, 09 baterie do latarek kieszonkowych, 
akumulatory do pojazdów, baterie, w szczególności akumu-
latory samochodowe, baterie przenośne, baterie przemy-
słowe, skrzynki akumulatorowe, szklane obudowy do aku-
mulatorów, baterie litowe, baterie litowo - jonowe, baterie 
akumulatorowe litowe, baterie słoneczne, 35 administrowa-
nie licencjonowaniem towarów i usług osób trzecich, rekla-
ma, reklama zewnętrzna, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, komercyjne informacje i porady 
dla konsumentów, informacja handlowa i doradztwo, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, punkty informacji konsumenckiej, analizy 
kosztów, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, 
rozpowszechnianie reklam, badania rynkowe, studia rynko-
we, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
organizacja i prezentacja wystaw do celów handlowych lub 
reklamowych w zakresie ponownego użycia i odzyskiwania 
wtórnych materiałów surowych i odpadów, organizacja wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, usługi zakupów 
dla osób trzecich, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi public relations, przygotowywanie re-
klam prasowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprze-
dażą baterii, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem 
internetowego kanału zakupowego związane ze sprzedażą 
baterii, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem in-
ternetowego kanału zakupowego, związane ze sprzedażą 
elementów zużywalnych poddanych recyklingowi, miano-
wicie akumulatorów, urządzeń do testów akumulatorów, 
wycieraczek do szyb przednich samochodów, 37 czyszcze-
nie zebranych używanych przedmiotów lub ich części oraz 
ich przetwarzanie poprzez usuwanie zużytych materiałów 
konsumpcyjnych, części jednorazowych i części zużywa-
jących się oraz wymiana materiałów konsumenckich i jed-
norazowych oraz zużywających się, wymiana części jedno-
razowych i zużytych oraz elementów zużywalnych, części 
jednorazowe i zużyte, wynajem ciężarówek, 38 dostarczanie 
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, usługi telefoniczne, zapewnianie dostępu do baz 
danych, 39 usługi transportu samochodami silnikowymi, za-
rządzanie kontenerami, dostawa towarów, usuwanie surow-
ców wtórnych i materiałów do recyklingu poprzez transport 
i magazynowanie, przewóz samochodami ciężarowymi, za-
ładunek i rozładunek towarów, wypożyczanie kontenerów 
magazynowych, wynajmowanie magazynów, informacja 
o składowaniu, magazynowanie zużytych materiałów i ma-
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teriałów przeznaczonych do recyklingu, składowanie towa-
rów, namierzanie, odbieranie i zbiórka odpadów, transport, 
transport surowców wtórnych i materiałów do recyklingu, 
transport, pojazdy (wypożyczanie -), transport i przechowy-
wanie odpadów, 40 recykling chemiczny odpadów, usuwa-
nie zanieczyszczeń poprzez recykling, utylizacja odpadów 
poprzez ich niszczenie, spalanie śmieci i odpadów, obróbka 
materiałów, w szczególności obróbka i przetwarzanie ma-
teriałów przydatnych i odpadów, szczególnie składających 
się z plastiku lub metalu, obsługa komercyjnych zakładów 
zbierania i recyklingu odpadów/złomu, recykling złomu 
z żelaza i złomu z metali nieżelaznych, recykling odpadów 
i materiałów z tworzyw sztucznych, recykling zużytych ba-
terii, recykling odpadków i odpadów, recykling przewodów, 
przetwarzanie odpadów/złomu poprzez recykling, utylizacja 
(demontaż) złomu, usuwanie złomu, oddzielanie materiałów 
wielokrotnego użytku do odzyskiwania i utylizacji, bezpiecz-
nych pod względem środowiskowym, śledzenie, zbieranie, 
odbieranie, sortowanie, przetwarzanie, przerabianie, eksplo-
atacja, oddzielanie i przekazywanie odpadów/złomu, które 
mogą zostać poddane recyklingowi, w szczególności zuży-
tych baterii, obróbka i przechowywanie odpadów, obróbka 
materiałów odpadowych, 42 gromadzenie, magazynowanie 
i przetwarzanie danych dotyczących tematu recyklingu (de-
montaż, rozbiórka, frakcjonowanie, ponowne przetwarzanie, 
naprawa i testowanie) oraz utylizacji zużytych urządzeń oraz 
ich części i komponentów, programowanie komputerów, 
doradztwo w dziedzinie ochrony środowiska, w szczegól-
ności dotyczące ponownego użytkowania i odzyskiwa-
nia surowców wtórnych i odpadów, doradztwo na rzecz 
konsumentów i przedsiębiorstw w sprawach dotyczących 
środowiska i odpadów oraz w zakresie recyklingu, doradz-
two na temat użytkowania i stosowania baterii wszelkiego 
rodzaju, rozwój koncepcji organizacyjnych, technicznych 
i finansowych oraz organizacja systemów odbioru i zwrotu 
używanych produktów i innych surowców wtórnych, rozwój 
technicznych urządzeń i procesów recyklingowych, usługi 
inżynieryjne, doradztwo w zakresie zarządzania, w szczegól-
ności doradztwo na rzecz przedsiębiorstw w związku z roz-
wojem, selekcją i używaniem przyjaznych dla środowiska 
i zdatnych do eksploatacji z ekonomicznego punktu widze-
nia opakowań i materiałów opakowaniowych etykietowa-
nia takich opakowań i materiałów opakowaniowych, usługi 
projektowe i doradztwo dotyczące unikania odpadów i do-
starczania do przetwarzania, świadczenie usług doradczych 
obejmujących rozwiązania uzyskane w wyniku badań tech-
nicznych, kontrola jakości w zakresie obróbki i recyklingu 
odpadów, prace badawcze, badania w zakresie recyklingu, 
badania i rozwój projektów technicznych w zakresie prze-
twarzania odpadów, audyty techniczne w sektorze transpor-
tu, usługi projektowania technicznego w zakresie systemów 
odbioru i zwrotu używanych produktów i surowców wtór-
nych, doradztwo techniczne dla innych osób, dotyczące po-
nownego przetwarzania i użytkowania surowców wtórnych 
i odpadów.

(210) 494005 (220) 2018 12 18
(731) CARITAS POLSKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIECA CARITAS
(510), (511) 4 świece, świece woskowe, świeczki, świece 
kuliste, świece kościelne, znicze, olejowe wkłady do zniczy, 
parafinowe wkłady do zniczy, 9 publikacje w formie elek-
tronicznej, magnetyczne i optyczne nośniki z nagraniami 
audio i wideo, filmy z nagraniami audiowizualnymi, karty 
magnetyczne, telefoniczne, płatnicze, elektroniczne (publika-

cje -) [moduły ładowalne], 16 papier i karton, wyroby z tych 
materiałów nie ujęte w innych klasach, plakaty, kalendarze, 
znaczki pocztowe, dzienniki, czasopisma, książki, papeteria, 
długopisy, pióra, ołówki, artykuły piśmienne, torby i woreczki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, zeszyty, notatniki, 
druki, druki akcydensowe, publikacje, publikacje drukowane, 
piórniki, pióra wieczne, 21 wyroby ze szkła, fajansu i porcela-
ny, skarbonki niemetalowe, 35 reklama, promocja, reklama: 
prasowa, radiowa, telewizyjna korespondencyjna, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie kam-
panii w mediach, reklama (rozpowszechnianie materiałów -) 
[ulotki, prospekty, druki, próbki], plakaty, naklejki, gadżety 
reklamowe: zwłaszcza smycze, kubki, maskotki, flagi, długo-
pisy, rozprowadzanie towarów i produktów, banery, roll-up’y, 
maskotki i balony do reklamy, organizowanie i prowadzenie 
baz danych o wolontariatach i odbiorcach ich pomocy, usłu-
gi promocji wolontariatu i pracy społecznej, 36 organizacja 
zbiórek, organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, 
organizowanie zbiórek funduszy dla osób trzecich i funduszy 
na cele dobroczynne.

(210) 494182 (220) 2018 12 21
(731) ŁUKASIAK-ŁASICA JUSTYNA, Krężna;  

ŁUKASIAK DAMIAN, Krężna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hi END

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 elektryczna aparatura dentystyczna, aparatu-
ra diagnostyczna do celów medycznych, analizatory do użyt-
ku medycznego, aparatura do radioterapii, aparatura i insta-
lacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów 
medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, biode-
gradowalne implanty do zespalania kości, aparatura i instru-
menty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, protezy 
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, fotele dentystyczne, 
fotele do celów medycznych lub dentystycznych, futerały 
na instrumenty medyczne, implanty chirurgiczne składające 
się ze sztucznych materiałów, inkubatory do celów medycz-
nych, kamery endoskopowe do celów medycznych, kom-
presory chirurgiczne, sztyfty dentystyczne do sztucznych 
zębów, lampy do celów medycznych, lampy ultrafioletowe 
do celów medycznych, lusterka stosowane w chirurgii, maski 
anestezjologiczne, materiały do zszywania, miski do celów 
medycznych, nici chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne, pro-
tezy dentystyczne, pojemniki na odpady pochodzenia me-
dycznego, urządzenia, przyrządy, przybory i akcesoria denty-
styczne i ortodontyczne, spluwaczki do celów medycznych, 
sztuczne szczęki, sztuczne zęby, urządzenia do użytku 
w ortodoncji, urządzenia i instrumenty medyczne, wiertła 
dentystyczne, zestawy do irygacji, materiały opatrunkowe, 
urządzenia ultra i infradźwiękowe do celów medycznych lub 
stomatologicznych, 35 dystrybucja, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna oraz sprzedaż internetowa w odniesieniu do apara-
tury, urządzeń i instrumentów oraz przyborów i akcesoriów 
chirurgicznych, medycznych i stomatologicznych, promocja 
i marketing w odniesieniu do aparatury, urządzeń i instru-
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mentów oraz przyborów chirurgicznych, medycznych i sto-
matologicznych, usługi handlu hurtowego w zakresie pre-
paratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 494187 (220) 2018 12 21
(731) ŁUKASIAK-ŁASICA JUSTYNA, Krężna;  

ŁUKASIAK DAMIAN, Krężna
(540) (znak słowny)
(540) HI END
(510), (511) 10 elektryczna aparatura dentystyczna; aparatu-
ra diagnostyczna do celów medycznych; analizatory do użyt-
ku medycznego; aparatura do radioterapii; aparatura i insta-
lacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów 
medycznych; aparatura i instrumenty chirurgiczne; biode-
gradowalne implanty do zespalania kości; aparatura i instru-
menty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne; protezy 
kończyn, oczu i zębów; artykuły ortopedyczne; materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii; fotele dentystyczne; 
fotele do celów medycznych lub dentystycznych; futerały 
na instrumenty medyczne; implanty chirurgiczne składające 
się ze sztucznych materiałów; inkubatory do celów medycz-
nych; kamery endoskopowe do celów medycznych; kom-
presory chirurgiczne; sztyfty dentystyczne do sztucznych 
zębów; lampy do celów medycznych; lampy ultrafioletowe 
do celów medycznych; lusterka stosowane w chirurgii; maski 
anestezjologiczne; materiały do zszywania; miski do celów 
medycznych; nici chirurgiczne; nożyczki chirurgiczne; pro-
tezy dentystyczne; pojemniki na odpady pochodzenia me-
dycznego; urządzenia, przyrządy, przybory i akcesoria denty-
styczne i ortodontyczne; spluwaczki do celów medycznych; 
sztuczne szczęki; sztuczne zęby; urządzenia do użytku 
w ortodoncji; urządzenia i instrumenty medyczne; wiertła 
dentystyczne; zestawy do irygacji; materiały opatrunkowe; 
urządzenia ultra i infradźwiękowe do celów medycznych lub 
stomatologicznych, 35 dystrybucja, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna oraz sprzedaż internetowa w odniesieniu do apara-
tury, urządzeń i instrumentów oraz przyborów i akcesoriów 
chirurgicznych, medycznych i stomatologicznych; promocja 
i marketing w odniesieniu do aparatury, urządzeń i instru-
mentów oraz przyborów chirurgicznych, medycznych i sto-
matologicznych; usługi handlu hurtowego w zakresie pre-
paratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych; sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 494379 (220) 2018 12 31
(731) CHARADRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MJJA ADVERTISING
(510), (511) 35 reklama, doradztwo gospodarcze, badania 
marketingowe, handel motocyklami i samochodami, usłu-
gi sprzedaży pojazdów, aut, motocykli, części i akcesoriów 
do pojazdów, akcesoriów samochodowych, paliw i smarów, 
usługi handlu detalicznego związane z pojazdami, częścia-
mi i akcesoriami do pojazdów, paliwami i smarami, sprzedaż 
detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, 
sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień te-

lefonicznych następujących towarów: pojazdy, środki trans-
portu, części, akcesoria i osprzęt do pojazdów, samochody, 
części i akcesoria do samochodów, rowery, motorowery, 
skutery, motocykle, quady - oraz części, akcesoria i osprzęt 
do nich, środki chemiczne do mycia i pielęgnacji pojazdów, 
preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów, środki zapa-
chowe do pojazdów, paliwa, paliwa stałe, ciekłe i gazowe, 
oleje, smary, płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, płyny 
do chłodnic samochodowych, płyny do spryskiwaczy, pre-
paraty pielęgnacyjne do samochodów, środki konserwujące 
i antykorozyjne, odmrażacze do szyb i zamków samochodo-
wych, środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, artykuły 
gospodarstwa domowego, odzież, torby, portfele, parasole, 
kosmetyki, gry, zabawki, aukcje samochodowe, pozyski-
wanie i systematyzacja danych związanych z działalnością 
gospodarczą, badania biznesowe, usługi aukcyjne, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień, wypożyczanie 
stoisk handlowych, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, ba-
dania rynkowe,  badania dla celów działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, usługi aukcyjne, administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, informacje i pora-
dy handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produk-
tów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, konsul-
tacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 
nabywanie towarów i usług dla innych firm, telemarketing, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, promocja sprze-
daży, agencje importowo-eksportowe, wdrażanie produk-
tów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, 
aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja 
stanowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykony-
wania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, usługi 
w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyce-
ny działalności gospodarczej, usługi audytorskie, księgowe 
i rachunkowe, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekru-
tacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania 
personalnego i kadrowego, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, archiwizacja dokumentów [usługi biurowe], 
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne w zakresie 
handlu dla konsumentów, udostępnianie informacji i wiado-
mości dot. handlu i sprzedaży za pomocą portalu internetowego, 
informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług.

(210) 494386 (220) 2018 12 31
(731) CHARADRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MJJA CONSULTING
(510), (511) 35 doradztwo gospodarcze, badania marketin-
gowe, reklama, handel motocyklami i samochodami, usłu-
gi sprzedaży pojazdów, aut, motocykli, części i akcesoriów 
do pojazdów, akcesoriów samochodowych, paliw i smarów, 
usługi handlu detalicznego związane z pojazdami, częścia-
mi i akcesoriami do pojazdów, paliwami i smarami, sprzedaż 
detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, 
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sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień te-
lefonicznych następujących towarów: pojazdy, środki trans-
portu, części, akcesoria i osprzęt do pojazdów, samochody, 
części i akcesoria do samochodów, rowery, motorowery, 
skutery, motocykle, quady - oraz części, akcesoria i osprzęt 
do nich, środki chemiczne do mycia i pielęgnacji pojazdów, 
preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów, środki zapa-
chowe do pojazdów, paliwa, paliwa stałe, ciekłe i gazowe, 
oleje, smary, płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, płyny 
do chłodnic samochodowych, płyny do spryskiwaczy, pre-
paraty pielęgnacyjne do samochodów, środki konserwujące 
i antykorozyjne, odmrażacze do szyb i zamków samochodo-
wych, środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, artykuły 
gospodarstwa domowego, odzież, torby, portfele, parasole, 
kosmetyki, gry, zabawki, aukcje samochodowe, pozyski-
wanie i systematyzacja danych związanych z działalnością 
gospodarczą, badania biznesowe, usługi aukcyjne, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień, wypożyczanie 
stoisk handlowych, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, ba-
dania rynkowe,  badania dla celów działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, usługi aukcyjne, administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, informacje i pora-
dy handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produk-
tów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, konsul-
tacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 
nabywanie towarów i usług dla innych firm, telemarketing, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, promocja sprze-
daży, agencje importowo-eksportowe, wdrażanie produk-
tów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, 
aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja 
stanowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania 
prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, usługi w zakre-
sie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działal-
ności gospodarczej, usługi audytorskie, księgowe i rachunko-
we, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru 
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego 
i kadrowego, usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, archiwizacja dokumentów [usługi biurowe], usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne w zakresie handlu 
dla konsumentów, udostępnianie informacji i wiadomości 
dot. handlu i sprzedaży za pomocą portalu internetowego, 
informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług, 
41 edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia, szkole-
nia, organizowanie konkursów, organizowanie uroczystości 
w zakresie  edukacji, rozrywki i sportu, usługi wydawnicze 
i reporterskie, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fo-
tograficzne, publikowanie tekstów, książek, periodyków, cza-
sopism, gazet, artykułów, wydawanie nagrań dźwiękowych, 
wizualnych, wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, 
prezentacji multimedialnych, produkcja i wydawanie filmów, 
nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i tele-
wizyjnych, usługi wydawnicze w formie elektronicznej przez 
sieć Internetu i na elektronicznych nośnikach informacji oraz 
w formie papierowej, organizowanie wystaw w celach edu-
kacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, muzea, prowadze-
nie muzeów, wystawy muzealne, usługi świadczone przez 

muzea, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, zlotów, szkoleń, warszta-
tów, konkursów, organizowanie plebiscytów, przyznawanie 
nagród, nauczanie, kształcenie i rozrywka za pośrednictwem 
Internetu, sesje szkoleniowe on-line, udostępnianie kompu-
terowych, elektronicznych i on-line baz danych do użytku 
w zakresie edukacji, kształcenia i rozrywki, usługi kształcenia 
interaktywnego, gry oferowane on-line, informacja o ww. 
usługach.

(210) 494387 (220) 2018 12 31
(731) CHARADRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MJJA
(510), (511) 35 doradztwo gospodarcze, badania marketin-
gowe, reklama, handel motocyklami i samochodami, usłu-
gi sprzedaży pojazdów, aut, motocykli, części i akcesoriów 
do pojazdów, akcesoriów samochodowych, paliw i smarów, 
usługi handlu detalicznego związane z pojazdami, częścia-
mi i akcesoriami do pojazdów, paliwami i smarami, sprzedaż 
detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, 
sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień te-
lefonicznych następujących towarów: pojazdy, środki trans-
portu, części, akcesoria i osprzęt do pojazdów, samochody, 
części i akcesoria do samochodów, rowery, motorowery, 
skutery, motocykle, quady - oraz części, akcesoria i osprzęt 
do nich, środki chemiczne do mycia i pielęgnacji pojazdów, 
preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów, środki zapa-
chowe do pojazdów, paliwa, paliwa stałe, ciekłe i gazowe, 
oleje, smary, płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, płyny 
do chłodnic samochodowych, płyny do spryskiwaczy, pre-
paraty pielęgnacyjne do samochodów, środki konserwujące 
i antykorozyjne, odmrażacze do szyb i zamków samochodo-
wych, środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, artykuły 
gospodarstwa domowego, odzież, torby, portfele, parasole, 
kosmetyki, gry, zabawki, aukcje samochodowe, pozyski-
wanie i systematyzacja danych związanych z działalnością 
gospodarczą, badania biznesowe, usługi aukcyjne, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień, wypożyczanie 
stoisk handlowych, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, ba-
dania rynkowe,  badania dla celów działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, usługi aukcyjne, administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, informacje i pora-
dy handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produk-
tów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, konsul-
tacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 
nabywanie towarów i usług dla innych firm, telemarketing, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, promocja sprze-
daży, agencje importowo-eksportowe, wdrażanie produk-
tów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, 
aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja 
stanowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania 
prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, usługi w zakre-
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sie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działal-
ności gospodarczej, usługi audytorskie, księgowe i rachunko-
we, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru 
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego 
i kadrowego, usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, archiwizacja dokumentów [usługi biurowe], usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne w zakresie handlu 
dla konsumentów, udostępnianie informacji i wiadomości 
dot. handlu i sprzedaży za pomocą portalu internetowego, 
informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług, 
41 edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia, szkole-
nia, organizowanie konkursów, organizowanie uroczystości 
w zakresie  edukacji, rozrywki i sportu, usługi wydawnicze 
i reporterskie, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fo-
tograficzne, publikowanie tekstów, książek, periodyków, cza-
sopism, gazet, artykułów, wydawanie nagrań dźwiękowych, 
wizualnych, wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, 
prezentacji multimedialnych, produkcja i wydawanie filmów, 
nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i tele-
wizyjnych, usługi wydawnicze w formie elektronicznej przez 
sieć Internetu i na elektronicznych nośnikach informacji oraz 
w formie papierowej, organizowanie wystaw w celach edu-
kacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, muzea, prowadze-
nie muzeów, wystawy muzealne, usługi świadczone przez 
muzea, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, zlotów, szkoleń, warszta-
tów, konkursów, organizowanie plebiscytów, przyznawanie 
nagród, nauczanie, kształcenie i rozrywka za pośrednictwem 
Internetu, sesje szkoleniowe on-line, udostępnianie kompu-
terowych, elektronicznych i on-line baz danych do użytku 
w zakresie edukacji, kształcenia i rozrywki, usługi kształcenia 
interaktywnego, gry oferowane on-line, informacja o ww. 
usługach.

(210) 494389 (220) 2018 12 31
(731) CHARADRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MJJA PERFECT
(510), (511) 35 doradztwo gospodarcze, badania marketin-
gowe, reklama, handel motocyklami i samochodami, usłu-
gi sprzedaży pojazdów, aut, motocykli, części i akcesoriów 
do pojazdów, akcesoriów samochodowych, paliw i smarów, 
usługi handlu detalicznego związane z pojazdami, częścia-
mi i akcesoriami do pojazdów, paliwami i smarami, sprzedaż 
detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośred-
nictwem internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, 
sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień te-
lefonicznych następujących towarów: pojazdy, środki trans-
portu, części, akcesoria i osprzęt do pojazdów, samochody, 
części i akcesoria do samochodów, rowery, motorowery, 
skutery, motocykle, quady - oraz części, akcesoria i osprzęt 
do nich, środki chemiczne do mycia i pielęgnacji pojazdów, 
preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów, środki zapa-
chowe do pojazdów, paliwa, paliwa stałe, ciekłe i gazowe, 
oleje, smary, płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, płyny 
do chłodnic samochodowych, płyny do spryskiwaczy, pre-
paraty pielęgnacyjne do samochodów, środki konserwujące 
i antykorozyjne, odmrażacze do szyb i zamków samochodo-
wych, środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, artykuły 
gospodarstwa domowego, odzież, torby, portfele, parasole, 
kosmetyki, gry, zabawki, aukcje samochodowe, pozyski-
wanie i systematyzacja danych związanych z działalnością 
gospodarczą, badania biznesowe, usługi aukcyjne, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień, wypożyczanie 

stoisk handlowych, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, ba-
dania rynkowe, badania dla celów działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, usługi aukcyjne, administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, informacje i pora-
dy handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produk-
tów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, konsul-
tacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 
nabywanie towarów i usług dla innych firm, telemarketing, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, promocja sprze-
daży, agencje importowo-eksportowe, wdrażanie produk-
tów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, 
aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja 
stanowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania 
prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, usługi w zakre-
sie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działal-
ności gospodarczej, usługi audytorskie, księgowe i rachunko-
we, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru 
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego 
i kadrowego, usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, archiwizacja dokumentów [usługi biurowe], usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne w zakresie handlu 
dla konsumentów, udostępnianie informacji i wiadomości 
dot. handlu i sprzedaży za pomocą portalu internetowego, 
informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług, 
39 usługi turystyczne w zakresie organizowania podróży 
za wyjątkiem rezerwacji miejsc noclegowych, usługi biur tu-
rystycznych w zakresie organizowania podróży i zwiedzania, 
pośrednictwo turystyczne, organizowanie turystyki krajowej 
i zagranicznej w zakresie organizowania podróży i zwiedza-
nia, organizowanie imprez turystycznych, wycieczek, rejsów, 
rajdów, wczasów, obozów, kolonii, pobytów biznesowych, 
informacja turystyczna i podróżna, organizowanie wycie-
czek turystycznych, planowanie tras podróży, świadczenie 
usług przewodników turystycznych i pilotażu, rezerwacja 
miejsc podróży, rezerwacja biletów lotniczych, kolejowych, 
autokarowych, promowych, transport, transport pasażerski, 
wypożyczanie środków transportu, wynajem samochodów, 
wynajem przyczep do przewozu samochodów, wynajem 
przyczep, wynajem pojazdów transportowych, wynajem 
motocykli, wynajem autokarów, przewożenie i dostarcza-
nie towarów, transport pasażerski, parkowanie, przechowy-
wanie pojazdów, usługi kierowców, udzielanie informacji 
dotyczących podróży, konsultacje w zakresie transportu, in-
formacja o transporcie, informacje, doradztwo i konsultacje 
w zakresie ww. usług, 41 edukacja, rozrywka i sport, naucza-
nie i szkolenia, szkolenia, organizowanie konkursów, organi-
zowanie uroczystości w zakresie  edukacji, rozrywki i sportu, 
usługi wydawnicze i reporterskie, produkcja nagrań audio 
i video oraz usługi fotograficzne, publikowanie tekstów, ksią-
żek, periodyków, czasopism, gazet, artykułów, wydawanie 
nagrań dźwiękowych, wizualnych, wydawanie nagrań wizu-
alno-dźwiękowych, prezentacji multimedialnych, produkcja 
i wydawanie filmów, nagrań audio i/lub video oraz progra-
mów radiowych i telewizyjnych, usługi wydawnicze w for-
mie elektronicznej przez sieć internetu i na elektronicznych 
nośnikach informacji oraz w formie papierowej, organizowa-
nie wystaw w celach edukacyjno-szkoleniowych oraz kultu-
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ralnych, muzea, prowadzenie muzeów, wystawy muzealne, 
usługi świadczone przez muzea, organizacja i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
zlotów, szkoleń, warsztatów, konkursów, organizowanie 
plebiscytów, przyznawanie nagród, nauczanie, kształcenie 
i rozrywka za pośrednictwem Internetu, sesje szkoleniowe 
on-line, udostępnianie komputerowych, elektronicznych 
i on-line baz danych do użytku w zakresie edukacji, kształce-
nia i rozrywki, usługi kształcenia interaktywnego, gry ofero-
wane on-line, informacja o ww. usługach.

(210) 494466 (220) 2019 01 04
(731) PELAK NATALIA, FIWEK EWA ON MY WALL  

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ON MY WALL
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dziełami sztuki.

(210) 494596 (220) 2019 01 09
(731) ŚWIDERSKI TOMASZ JÓZEF FEEL IT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Swim Fitting
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw 
i konkursów, organizowanie przyjęć w celach rozrywkowych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, organizowanie spektakli, organizowanie balów, 
wystawianie spektakli na żywo, produkcja nagrań audio i vi-
deo oraz produkcja multimedialna i usługi z tym związane, 
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywko-
wych, edukacja jako nauczanie, usługi w zakresie kompozycji 
muzycznych, usługi trenerskie, doradztwo zawodowe jako 
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, pisanie tekstów 
innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, radiowe programy rozrywkowe, roz-
rywka jako widowiska, użytkowanie sal kinowych, usługi sal 
koncertowych, fotoreportaże, publikowanie książek, kształ-
cenie praktyczne, kursy korespondencyjne, organizowanie 
loterii, usługi mikro-wydawnictw, montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, 
publikowanie i obsługa publikacji elektronicznych on-line, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
pisanie scenariuszy, produkcja filmów, produkcja programów 
telewizyjnych, przedstawienia teatralne, organizacja przyjęć, 
publikowanie tekstów, radiowe programy edukacyjne lub 
rozrywkowe, 42 aktualizacja, projektowanie i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja, projekto-
wanie i ulepszanie oprogramowania do smartfonów, aktuali-
zacja, projektowanie i ulepszanie stron internetowych, usługi 
naukowe i technologiczne, 44 usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, analiza zachowania do celów medycznych, analiza za-
chowania do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, 
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
badania przesiewowe.

(210) 494640 (220) 2019 01 10
(731) KOŁODZIEJSKI MARIUSZ FIRMA NEVEN,  

Kolonia Zawada

(540) 

(531) 25.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska i męska, 26 naszywki i hafty 
odzieżowe.

(210) 494764 (220) 2019 01 14
(731) ROZKOSZNY WOJCIECH, Wisła
(540) (znak słowny)
(540) Pod Ochorowiczówką
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, usługi rezerwacji pokojów, usługi hotelowe, re-
zerwacje miejsc w hotelach, rezerwacja miejsc w pensjo-
natach, pensjonaty, motele, biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty].

(210) 494795 (220) 2019 01 14
(731) PRO NOBIS DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRÂN TRÂN
(510), (511) 43 restauracje i inne stałe placówki 
gastronomiczne.

(210) 494863 (220) 2019 01 17
(731) LEWCZUK JAN LEWCZUK STUDIO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOTE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 14 produkcja biżuterii, 35 promocja i sprzedaż 
biżuterii, 42 projektowanie biżuterii.

(210) 494999 (220) 2019 01 21
(731) KUSKA PIOTR PHU NEMOTECH, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N nemoTECH

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie projektowania i rozbu-
dowy sprzętu komputerowego.

(210) 495022 (220) 2019 01 21
(731) OWOCOWE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna
(540) (znak słowny)
(540) MATE MOC
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki.

(210) 495044 (220) 2019 02 25
(731) ROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My najlepiej robimy dachy!

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 dachowe rynny metalowe, dachówki esówki 
metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokrycia -) metalo-
we, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, 
drobne wyroby metalowe, dźwigary metalowe, gwoździe, 
gwoździe z szeroką główką [ćwieki], gzymsy (formy, odlewy 
-) metalowe, gzymsy metalowe, kołnierze metalowe, komi-
nowe trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje me-
talowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budow-
nictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe, konstrukcje 
stalowe [budownictwo], listwy metalowe, listwy profilowa-
ne metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalo-
we dla budownictwa, łupki, płytki dachowe (zaczepy do -) 
metalowe, maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali, mate-
riały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe, metalowe kosze dachowe do użytku 
w budownictwie, metalowe materiały konstrukcyjne, ognio-
trwałe, metalowe obudowy kominkowe, metalowe pokrycia 
dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 
metalowe rury odpływowe, miedź surowa lub półprzetwo-
rzona, nity metalowe, okiennice metalowe, okładziny me-
talowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne 
i budowlane], okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe, 
okna żaluzjowe metalowe, ołów surowy lub półprzetwo-
rzony, osłony do rur metalowe, palniki metalowe, panele 
konstrukcyjne metalowe, pokrycia dachów, metalowe, po-
krywy do włazów metalowe, przenośne struktury metalowe, 
stal surowa lub półprzetworzona, szkieletowe rusztowania 
metalowe, szkielety metalowe [budownictwo], zbiorniki 
metalowe, złączki rur metalowe, 19 betonowe elementy 
budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wy-
roby dla budownictwa, boazerie, budowlana (tektura -) [as-
faltowana], budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, budynki 
niemetalowe przenośne, cegły, cement, deski [drewno bu-
dowlane], deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], 
domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewniane 
forniry, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, 
drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, 
drewno na profile, drewno obrobione, elementy budowla-
ne (niemetalowe -) w postaci płyt, elementy krawędziowe 
do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, filc dla budow-
nictwa, izolacyjne (szkło -) [budownictwo], kamień, kamień 
budowlany, kamień żużlowy, kanały [dukty] niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budow-
lany, karton z miazgi drzewnej do użytku w budownictwie, 
kątowniki, niemetalowe, klinkier (kruszywo -), kominowe (de-
flektory -) niemetalowe, kominowe (nasady -) niemetalowe, 
kominowe (przedłużacze -) niemetalowe, kominowe trzony 
niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy 

niemetalowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe, 
kreda [surowiec], krokwie dachowe, kryształ górski, ksylolit, 
kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, łupek, łupki 
dachowe, łupkowa (dachówka -), łupkowy (proszek -), ma-
teriały budowlane niemetalowe, materiały do pokryć na-
wierzchni drogowych, obudowy kominków, niemetalowe, 
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwa-
łe powłoki cementowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowa-
nego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drew-
niane, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia 
niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe dla bu-
downictwa, profile niemetalowe do gzymsów, pokrycia da-
chowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia 
dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu, rury (spu-
stowe -) niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury 
kamionkowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania 
niemetalowe, rynny (dachowe -) niemetalowe, schody (stop-
nie -) niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy 
[materiały budowlane], smoła, smoła węglowa, smołowane 
taśmy do użytku w budownictwie, szkło budowlane |, szkło 
okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowa-
ne [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, 
tłuczeń, włazy (pokrywy do -) niemetalowe, wsporniki nie-
metalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe ele-
menty dachów, niemetalowe, zaprawy budowlane, 37 usłu-
gi dekarskie, izolowanie budynków, budowa fabryk, budowa 
falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa 
i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, 
budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie budynków od we-
wnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie 
i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, informacja o na-
prawach, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, 
montaż drzwi i okien, montaż rusztowań, murarstwo, mycie, 
nadzór budowlany, odśnieżanie, rozbiórka budynków, tynko-
wanie, usługi dekarskie, uszczelnianie budynków.

(210) 495081 (220) 2019 01 22
(731) GOLUBIEWSKI DANIEL P.H.U. SUNSET, Ełk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLARIUM SŁONECZNE IMPERIUM

(531) 01.03.13, 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi solarium, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do korzystania z solarium [opalanie].

(210) 495119 (220) 2019 01 23
(731) DOIT.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borówiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doIT Let us do IT for you
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przed-
siębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi 
doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowa-
dzeniem franczyz, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ra-
mach kontraktu franczyzowego, usługi franczyzowe zwią-
zane z pomocą w zakresie marketingu, usługi doradcze 
w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 41 organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-
-how [szkolenia], 42 usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informa-
cyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, usługi szyfrowania danych, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, hosting serwerów, hosting stron 
internetowych.

(210) 495123 (220) 2019 01 23
(731) DOIT.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borówiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Daneosobowe.it

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przed-
siębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi 
doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowa-
dzeniem franczyz, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ra-
mach kontraktu franczyzowego, usługi franczyzowe zwią-
zane z pomocą w zakresie marketingu, usługi doradcze 
w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 41 organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-
-how [szkolenia], 42 usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informa-
cyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, usługi szyfrowania danych, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, hosting serwerów, hosting stron 
internetowych.

(210) 495388 (220) 2019 01 30
 (310) 1912383 (320) 2018 07 30 (330) CA
(731) TWEED INC., Smiths Falls, CA

(540) (znak słowny)
(540) JBOT
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż 
on-line i dystrybucja marihuany leczniczej, konopi, olejów 
z konopi oraz ich pochodnych, leczniczych wyciągów roślin-
nych do celów medycznych, mianowicie wyciągów z konopi 
oraz marihuany, preparatów marihuany w tym suszu kwia-
towego oraz pochodnych marihuany, marihuany w postaci 
papierosów, konopi w postaci papierosów, jointów, olejów, 
płynów, sprayów doustnych, tabletek, kapsułek, herbat i her-
bat w torebkach, napojów na bazie konopi do celów me-
dycznych i leczniczych, ubrań codziennych, ubrań eleganc-
kich, koszulek, koszul, bluz, bluz z kapturem, koszulek bez 
rękawów, kurtek, nakryć głowy, mianowicie, kapeluszy, cza-
pek, daszków,  czapek z daszkiem, sukienek, spódnic, spodni 
dresowych, bielizny osobistej, apaszek, szalików, pasków, rę-
kawiczek, herbaty, herbaty ziołowej, napojów na bazie her-
baty ziołowej, bezalkoholowych napojów niegazowanych, 
bezalkoholowych napojów gazowanych, napojów gazowa-
nych i napojów niegazowanych zawierających konopie oraz 
pochodne konopi, bezalkoholowych napojów  z dodatkiem 
herbaty, napojów owocowych i soków owocowych, napo-
jów o smaku owocowym, soków warzywnych [napojów] 
i soków na bazie warzyw, wody butelkowanej, wody gazo-
wanej  i niegazowanej, marihuany, konopi i ich pochodnych.

(210) 495874 (220) 2019 02 13
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta PROSTO Z SERCA MASCARPINO  

SERNIK NA ZIMNO smak waniliowy  
NOWOŚĆ DODAJ MASCARPONE MLEKO

(531) 08.01.15, 11.01.01, 11.03.05, 11.03.09, 11.03.20, 25.01.15, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, go-
towe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe desery jako 
wyroby piekarnicze, gotowe mieszanki do pieczenia, kon-
centraty i półprodukty w formie proszku do przygotowy-
wania: deserów, pianek, serników, kremów, wyroby piekarni-
cze i cukiernicze w proszku, mieszanka do ciasta, mieszanki 
ciasta, mieszanki do ciast, mieszanki do sporządzania ciast, 
mieszanki gotowe do pieczenia, mleczne wyroby cukierni-
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cze, nielecznicze wyroby cukiernicze, preparaty aromatycz-
ne do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty 
do ciast, preparaty sporządzania tortów, preparowane mie-
szanki do pieczenia, proszki do wyrobu ciast, przekąski skła-
dające się głównie z wyrobów cukierniczych, słodkie wyroby 
cukiernicze nie dla celów medycznych, wyroby cukiernicze, 
wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające kremy.

(210) 496344 (220) 2019 02 24
(731) GRUDOWSKI PAWEŁ ZAGATTO POLSKA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z ZAGATTO

(531) 04.03.01, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.13, 24.01.05
(510), (511) 14 breloki, biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki 
do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, etui na zegarki, 
zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, zega-
ry, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne, sprzącz-
ki z metali szlachetnych, 18 wyroby i artykuły galanteryjne 
ze skóry i materiałów skóropodobnych, takie jak: dyplomat-
ki, aktówki, kufry, torby, torebki, torby podróżne, teczki, etui 
na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski 
skórzane, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, walizki, wa-
lizy, nosidełka dla dzieci, futra inne niż odzież, skórzane pudła 
na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, 
siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 35 usługi 
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organi-
zowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, 
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej handlowej, usługi księgowości i rachunkowości, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna galanterii skórzanej, biżuterii 
oraz dodatków do odzieży, akcesoriów odzieżowych, sprze-
daż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu galan-
terii skórzanej, biżuterii oraz dodatków do odzieży, akceso-
riów odzieżowych, usługi informacji handlowej dotyczącej 
galanterii skórzanej oraz biżuterii i dodatków do odzieży, ak-
cesoriów odzieżowych, promocja sprzedaży, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie 
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania 
rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy 
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i re-
klamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów re-
klamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie 
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych 
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, po-
wielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej.

(210) 496352 (220) 2019 02 25
(731) CAMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Kuśnie
(540) (znak słowny)

(540) X4
(510), (511) 3 preparaty do prania, środki wybielające 
do prania, środki do namaczania prania, środki wygładzające 
i nadające praniu połysk, środki czyszczące do celów gospo-
darstwa domowego, płyny do mycia naczyń, środki czysz-
czące do toalet.

(210) 496412 (220) 2019 02 25
(731) GWÓŹDŹ RADOSŁAW HANDEL ODZIEŻĄ NOWĄ 

CHARAKTERNI, Żabno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARAKTERNI FIRST TO FIGHT CH

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.22, 26.01.04, 
26.01.18, 26.01.21, 26.01.12

(510), (511) 25 bandany na szyję, czapki jako nakrycia głowy, 
dzianina [odzież], garnitury, koszulki polo, koszulki z krótkim 
rękawem, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, legginsy, odzież gimnastyczna, okrycia 
wierzchnie [odzież], paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], 
podkoszulki sportowe, koszulki sportowe typu rashguard, 
spodnie, trykoty.

(210) 496438 (220) 2019 02 26
(731) STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Galewice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOLWIT GROUP

(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 20 stelaże meblowe, podstawy łóżek, nogi 
drewniane do mebli, listwy drewniane, 40 mechaniczna 
obróbka drewna okrągłego i tartacznego oraz tworzyw 
drewnopochodnych.

(210) 496454 (220) 2019 02 26
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5G READY
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(531) 26.04.01, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 27.07.21, 
29.01.12

(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, smartfony, telekomunikacyjne urządzenia nadawcze 
i odbiorcze, aparatura i urządzenia elektroniczne do odbie-
rania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania i odzy-
skiwania danych, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, 
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwię-
ku lub obrazu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki da-
nych i nośniki pamięci, płyty do nagrywania, sprzęt do prze-
twarzania danych i komputery, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, mikroprocesory, układy scalone, 
chipy [układy scalone], aparatura łączeniowa [elektryczna], 
interfejsy [zespoły interfejsowe lub programy interfejsowe 
do komputerów], terminale danych, terminale telefoniczne, 
terminale komunikacji bezprzewodowej, interaktywne ter-
minale z ekranami dotykowymi, elektroniczne stacje dokują-
ce, stacje dokujące do telefonów komórkowych, stacje doku-
jące do smartfonów, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki 
do urządzeń telekomunikacyjnych, serwery komputerowych 
baz danych (oprogramowanie), oprogramowanie serwerów, 
programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzysta-
nie z internetu, anteny, radiotelefony, radia przenośne, kon-
centratory sieciowe [hub], urządzenia telekomunikacyjne 
do użytku w sieciach radiofonii komórkowej, urządzenia 
sterujące sieciowe, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, pliki danych, karty pamięci, karty inteligentne, karty 
sim, routery bezprzewodowe i przewodowe, wyposażenie 
dodatkowe do telefonów komórkowych, 35 reklama, orga-
nizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych i motywacyjnych, zestawianie, systematyzo-
wanie i aktualizowanie danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, sprzedaż, m.in. 
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu in-
ternetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych 
tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, 
smartfony, telekomunikacyjne urządzenia nadawcze i od-
biorcze, aparatura i urządzenia elektroniczne do odbierania, 
przesyłania, przetwarzania, przechowywania i odzyskiwania 
danych, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, urządze-
nia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub 
obrazu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych 
i nośniki pamięci, płyty do nagrywania, sprzęt do prze-
twarzania danych i komputery, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, mikroprocesory, układy scalone, 
chipy [układy scalone], aparatura łączeniowa [elektryczna], 
interfejsy [zespoły interfejsowe lub programy interfejsowe 
do komputerów], terminale danych, terminale telefonicz-
ne, terminale komunikacji bezprzewodowej, interaktywne 
terminale z ekranami dotykowymi, elektroniczne stacje do-
kujące, stacje dokujące do telefonów komórkowych, stacje 
dokujące do smartfonów, odbiorniki bezprzewodowe, od-
biorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, serwery kompu-
terowych baz danych (oprogramowanie), oprogramowanie 
serwerów, programy komputerowe umożliwiające dostęp 
i korzystanie z internetu, anteny, radiotelefony, radia przeno-
śne, koncentratory sieciowe [hub], urządzenia telekomunika-
cyjne do użytku w sieciach radiofonii komórkowej, urządze-
nia sterujące sieciowe, opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, pliki danych, karty 
pamięci, karty inteligentne, karty sim, routery bezprzewodo-

we i przewodowe, wyposażenie dodatkowe do telefonów 
komórkowych, 38 telekomunikacja, telekomunikacja za po-
mocą platform i portali w internecie, telefonia komórkowa, 
łączność za pomocą telefonii komórkowej, usługi dostępu 
do internetu, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem ra-
diowych sieci komórkowych, użytkowanie systemów komu-
nikacji komórkowej, usługi telefoniczne, usługi transmisyjne, 
usługi transmisji za pomocą sieci do telekomunikacji, usługi 
związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi poczty 
elektronicznej i wiadomości tekstowych, usługi dostarczania 
wiadomości elektronicznych, transmisja, dostarczanie i od-
biór dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, transmi-
sja wideo na żądanie, zapewnianie użytkownikom dostępu 
do oprogramowania uruchamianego w internecie, kompu-
terze, telefonach komórkowych lub innych urządzeniach 
elektronicznych, zdalne przesyłanie informacji (w tym stron 
www), programów komputerowych i innych danych, udo-
stępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, 
łączność poprzez terminale komputerowe, wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapew-
nianie dostępu użytkownikom do programów komputero-
wych w sieciach danych, wypożyczanie i wynajem urządzeń 
komunikacyjnych i elektronicznych skrzynek pocztowych, 
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci 
komputerowej, przydzielanie użytkownikom dostępu do in-
ternetu (dostawcy usług), transmitowanie bezprzewodowe 
(tzw. usługi wireless broadcasting), usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego ka-
blowego i światłowodowego, usługi w zakresie nadawania 
programów telewizyjnych świadczone on-line z sieci kom-
puterowej oraz z telefonów komórkowych, oferowanie po-
łączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
zapewnianie dostępu do baz danych, wynajem czasu dostę-
pu do komputerowych baz danych.

(210) 496494 (220) 2019 02 27
(731) KUPIEC JAGODA, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GOLDIER YOUR ADVANTAGE IN BUSINESS

(531) 27.05.01, 17.02.01, 29.01.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania w zakresie biz-
nesu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, impresariat w działalności 
artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, marke-
ting ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, produkcja filmów rekla-
mowych, projektowanie materiałów reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, 
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 
usługi marketingowe, usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
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prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone 
przez galerie sztuki, zarządzanie handlowe w zakresie konce-
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, wypożyczanie wyposażenia 
biurowego w obiektach do co-workingu, 41 usługi kultu-
ralne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez gale-
rie sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pisanie scena-
riuszy, przekazywanie know-how [szkolenia], 45 doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własno-
ści intelektualnej, usługi doradztwa osobistego w zakresie 
stylizacji ubioru, usługi dozorcze [concierge], usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, zarzą-
dzanie prawami autorskimi.

(210) 496505 (220) 2019 02 27
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M13

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, białkowe suplementy diety, tabletki wspomagające 
odchudzanie, tabletki antyoksydacyjne, preparaty witamino-
we, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suple-
menty diety, 25 odzież, odzież sportowa, bluzy, bluzy spor-
towe, koszulki gimnastyczne, legginsy, T-shirty, 28 przyrządy 
stosowane w kulturystyce, przyrządy do ćwiczeń fizycznych.

(210) 496507 (220) 2019 02 27
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) M13
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywcze suplementy die-
ty, białkowe suplementy diety, tabletki wspomagające od-
chudzanie, tabletki antyoksydacyjne, preparaty witaminowe, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, su-
plementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy 
diety, 25 odzież, odzież: sportowa, bluzy, bluzy sportowe, 
koszulki gimnastyczne, legginsy, T-shirty, 28 przyrządy stoso-
wane w kulturystyce, przyrządy do ćwiczeń fizycznych.

(210) 496561 (220) 2019 02 28
(731) LIU XIAOLING, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) max-one

(531) 01.01.02, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do ładowania baterii, urządzenia 
do ładowania, urządzenia do magazynowania energii elek-
trycznej, urządzenia ładujące do sprzętu nadającego się 
do ponownego ładowania, kable elektroniczne, kable elek-
tryczne, kable do baterii, kable typu jack, elektryczne kable 
do ładowania, urządzenia do ładowania baterii, przedłużacze, 
przedłużacze elektryczne, myszy do komputera, sprzęt kom-
puterowy, słuchawki, słuchawki muzyczne, słuchawki dousz-
ne, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki douszne do tele-
fonów komórkowych, słuchawki [zakładane na głowę], radia, 
radia przenośne, radia zasilane energią słoneczną, radia wypo-
sażone w zegar, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, odtwa-
rzacze audio, 11 urządzenia oświetleniowe, lampy (urządzenia 
oświetleniowe), urządzenia i instalacje oświetleniowe, elek-
tryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, latarki.

(210) 496569 (220) 2019 02 28
(731) OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SPÓŁKA  

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

(531) 29.01.13, 26.01.15, 26.01.18, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 16  plakaty, bilety, biuletyny informacyjne, broszu-
ry, druki, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, formularze [blankiety, druki], gazety, ulotki, kalendarze, 
katalogi, koperty, materiały drukowane, nalepki, naklejki, afisze, 
plakaty z papieru i kartonu, identyfikatory [artykuły biurowe], 
indeksy, skorowidze, notatniki [notesy], publikacje drukowane, 
torby papierowe, transparenty z papieru, 35 reklama, zarządza-
nie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności 
gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie.

(210) 496588 (220) 2019 03 21
(731) SUTOWSKI KRZYSZTOF, Topole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDUSTRIO MIESZKANIA
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(531) 26.13.25, 07.01.24, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, 
wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszka-
nia), zarządzanie nieruchomościami.

(210) 496599 (220) 2019 03 01
(731) ENXOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.04.04, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla na-
bywców towarów i usług, 42 oprogramowanie jako usługa 
[SaaS].

(210) 496601 (220) 2019 03 01
(731) PABIASZ KAZIMIERZ, Kędzierzyn-Koźle;  

WYPYCH ZBIGNIEW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) THEBREAKOUT
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, płyty fonograficz-
ne, płyty DVD,CD, publikacje elektroniczne, 16 afisze, albumy, 
plakaty, fotografie, kalendarze, rysunki, artykuły papiernicze, 
41 rozrywka, organizowanie spektakli, koncertów, widowisk, 
usługi studia nagrań.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 496652 (220) 2019 03 04
(731) SURET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SURET

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki podnośnikowe ręczne do prze-
mieszczania ładunków, wózki transportowe platformowe, 
37 serwisowanie dźwigów, usługi instalacyjne, czyszczenie, 
naprawy i konserwacja, czyszczenie maszyn, czyszczenie 
przenośnych konstrukcji, usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane, naprawy, 
usługi instalacyjne, instalacja maszyn przemysłowych, mon-
taż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja, konserwa-
cja i naprawa maszyn, udzielanie informacji związanych z in-
stalacją maszyn, wciąganie maszyn związanych z instalacją, 
naprawą i budownictwem, 39 wynajem wózków, wynajem 
wózków widłowych, logistyka transportu, transport, pako-
wanie i składanie towarów, organizowanie podróży, 42 ba-
dania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowa-
nie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,  
42 usługi prawne.

(210) 496661 (220) 2019 03 04
(731) KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1 ONLY ONE

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.20, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.02

(510), (511) 38 transmisja programów telewizyjnych, 41 pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych.

(210) 496665 (220) 2019 03 04
(731) HEMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kalety

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMARPOL

(531) 07.15.06, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 24.17.02, 26.11.08
(510), (511) 39 gromadzenie i transport złomu elektronicz-
nego, ładowanie złomu, składowanie odpadów, transport 
odpadów, transport ładunków, transport drogowy, organi-
zowanie transportu ładunków, transport i przechowywanie 
odpadów, zbieranie wyrobów nadających się do przetwo-
rzenia (transport metali kolorowych i kabli), 40 recykling 
złomu, recykling metali, recykling, usługi recyklingowe, recy-
kling odpadów, przetwarzanie odpadów.

(210) 496677 (220) 2019 03 04
(731) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) STUDENCKIE
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineral-
ne i gazowane.

(210) 496706 (220) 2019 03 04
(731) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(540) (znak słowny)
(540) GO NUTS
(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, masy 
i kremy spożywcze, masy i kremy cukiernicze, 30 bakalie 
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w czekoladzie, słodycze, masy i kremy spożywcze oraz cu-
kiernicze na bazie czekolady, masy i kremy spożywcze oraz 
cukiernicze na bazie orzechów, masy i kremy spożywcze 
oraz cukiernicze na bazie karmelu, masy i kremy spożywcze 
oraz cukiernicze na bazie maku, batony zbożowe, przekąski 
zbożowe, 31 migdały (owoce), orzechy.

(210) 496729 (220) 2019 03 05
(731) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) MUSZKIETER
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineral-
ne i gazowane.

(210) 496730 (220) 2019 03 05
(731) STYCZYŃSKI PAWEŁ COECCO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COECCO
(510), (511) 1 preparaty enzymatyczne do celów przemy-
słowych, biologiczne preparaty, inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, mikroorganizmy (kultury -) inne, 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne 
substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty diagnostycz-
ne, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, mate-
riały syntetyczne do absorpcji oleju, środki do oddzielania 
tłuszczów, składniki chemiczne do uzdatniania wody, pre-
paraty do klarowania, środki zmiękczające wodę, podłoża 
dla upraw bezglebowych [rolnictwo], nadtlenek wodoru 
do celów przemysłowych, 13 amunicja, amunicja do broni 
palnej, artykuły pirotechniczne, flary ratunkowe, materia-
ły wybuchowe lub pirotechniczne, materiały wybuchowe, 
acetylo-nitroceluloza, bawełna strzelnicza, proch [materiał 
wybuchowy], proch strzelniczy, zapalniki do materiałów 
wybuchowych, broń palna, broń palna sportowa, pistolety 
[broń], rewolwery, broń harpunowa, tłumiki do broni, zam-
ki do broni palnej, przyrządy do ładowania nabojów, łuski 
nabojowe, spłonki nabojowe, inne niż zabawki, szczotki 
do broni palnej, walizki na karabiny, futerały na broń do bro-
ni palnej, 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i biznesowych, pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pokazy towarów, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usłu-
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], 37 usługi doradztwa bu-
dowlanego, konsultacje budowlane, usługi doradcze zwią-
zane z wyburzaniem budynków, tępienie szkodników, inne 
niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, 
usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, dezynfekcja, deratyzacja, naprawa 
lub konserwacja broni palnej, udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją broni palnej, 42 usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, ekspertyzy w zakresie 
technologii, badania w zakresie ochrony środowiska natu-
ralnego, badania chemiczne, analizy chemiczne, badania 
mikrobiologiczne, analizy wody, opracowywanie i testowa-
nie metod produkcji chemicznej, audyt energetyczny, do-
radztwo w zakresie oszczędności energii.

(210) 496755 (220) 2019 03 05
(731) PAWLAK GRZEGORZ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 02.01.05
(510), (511) 36 analizy finansowe, notowania giełdowe, in-
formacje finansowe, 41 szkolenia, konsultacje, 42 prowadza-
nie badań w obszarze rynku giełdy walutowej, prowadzanie 
badań w obszarze giełdy towarowej, prowadzanie badań 
w obszarze rynku akcji, prowadzanie badań w obszarze kon-
traktów na różnice kursowe tzw. CFD, prowadzanie badań 
w obszarze kryptowalut, prowadzanie badań w obszarze 
kontraktów futures, tworzenie kodów automatycznych stra-
tegii, tworzenie kodów automatycznych strategii na zlece-
nie osób trzecich, modyfikowanie kodów automatycznych 
strategii, modyfikowanie kodów automatycznych strategii 
na zlecenie osób trzecich.

(210) 496774 (220) 2019 03 06
(731) RANBAXY (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ENDAFIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia cho-
rób przewlekłych, takich jak astma i przewlekła obturacyjna 
choroba płuc, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
układu oddechowego.

(210) 496821 (220) 2019 03 07
(731) OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e zamawiający

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 9 oprogramowanie systemowe, oprogramowa-
nie społeczne, oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie komunikacyjne, oprogramowanie interaktywne, 
35 zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, skom-
puteryzowane zamówienia towarów, 36 bankowość inter-
netowa, 38 usługi komunikacji internetowej, zapewnienie 
dostępu do Internetu, 42 projektowanie portali sieciowych, 
hosting portali internetowych, programowanie oprogramo-
wania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów 
i forów internetowych, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcu-
chem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, 
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS).
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(210) 496847 (220) 2019 03 07
(731) KOST KOŚCIELNICKI STEFANIAK SPÓŁKA JAWNA, 

Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Zwierzyny od Grażyny
(510), (511) 18 torby, torebki, walizki, kufry, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, 34 tytoń, artykuły dla palących, zapałki.

(210) 497151 (220) 2019 03 13
(731) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEET POINT

(531) 26.01.03, 26.03.01, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, urządzenia i przyrzą-
dy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, 
programy telewizyjne i radiowe, filmy, audycje telewizyjne 
i radiowe utrwalone na nośnikach danych w zapisie cyfro-
wym w wersji do odtwarzania plików audio i wideo oraz 
komputerach multimedialnych, zapisane nośniki dźwięku, 
obrazu i informacji, 16 publikacje drukowane, gazety, cza-
sopisma, książki, broszury, notesy, kalendarze, katalogi, se-
gregatory, zaszyty, podręczniki, ulotki, prospekty, plany, fo-
tografie, plakaty, 35 organizacja targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej 
w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, produkcja 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, In-
ternetu, badanie opinii publicznej, badanie rynku, wyszuki-
wanie kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
komputerowych baz danych, 38 rozpowszechnianie obrazu 
i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycz-
nych, przekazu satelitarnego, udostępnianie serwisów infor-
macyjnych, działalność portali internetowych, 41 produkcja 
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, organiza-
cja i prowadzenie targów, konkursów, widowisk, pokazów, 
spektakli, imprez rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, 
udostępnianie gier i programów komputerowych on-line.

(210) 497166 (220) 2019 03 14
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
(540) DUKE STONE
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 

podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 497176 (220) 2019 03 14
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
(540) SCOGLIO GRIGIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe 
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon-
strukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamie-
niarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, 
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalo-
we, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okła-
dziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, 
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe 
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, 
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia nie-
metalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budow-
lane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne 
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy 
niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, 
pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów rekla-
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mowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towa-
ry na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów 
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospo-
darstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów ka-
mieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, 
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami bu-
dowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamienia-
mi budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytka-
mi ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, 
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instala-
cji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 497195 (220) 2019 03 14
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGION

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 na-
poje alkoholowe.

(210) 497197 (220) 2019 03 14
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEQUILER

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 na-
poje alkoholowe.

(210) 497198 (220) 2019 03 14
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iguana

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 na-
poje alkoholowe.

(210) 497200 (220) 2019 03 14
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.05.05, 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-
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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) 497202 (220) 2019 03 14
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.05.05, 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) 497207 (220) 2019 03 14
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.05.05, 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 
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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) 497221 (220) 2019 03 15
(731) AGRO-NETZWERK POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chąśno
(540) (znak słowny)
(540) FLEX MILCH
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe 
dla zwierząt, koncentraty dla zwierząt, dodatki do pasz 
nie do celów leczniczych, premiksy, preparaty zwiększające 
niesienie się drobiu, produkty żywieniowe do hodowli zwie-
rząt, kiszonki, mączka dla zwierząt, mączka rybna na pasze 
dla zwierząt, napoje dla domowych zwierząt hodowlanych, 
pasze odżywcze i wzmacniające, mieszanki mineralne dla 
zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, proteiny dla zwierząt, 
produkty do tuczenia zwierząt, wapno do pasz, odżywki 
i substancje wzmacniające dla zwierząt, koncentraty mlecz-
ne dla zwierząt, preparaty mlekozastępcze dla zwierząt, za-
kwaszacze paszowe, konserwanty paszowe.

(210) 497225 (220) 2019 03 15
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex LODY PREMIUM WANILIA BEZ SYROPU 

GLUKOZOWEGO STABILIZATORÓW I EMULGATORÓW 
PROSTY SKŁAD Śmietanka Mleko odtłuszczone 
Cukier Żółtka jaj Wanilia Naturalny aromat waniliowy

(531) 08.01.18, 05.05.19, 05.11.03, 19.03.01, 26.04.18, 26.15.03, 
26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.25, 29.01.15

(510), (511) 30 wyroby lodowe i desery lodowe, lody, lody 
smakowe, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody 
owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, preparaty do sporzą-
dzania lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lo-
dów i deserów.

(210) 497227 (220) 2019 03 15
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex WYSOKA ZAWARTOŚĆ OWOCÓW LODY 

OWOCOWE JABŁKO WIŚNIA

(531) 05.07.13, 05.07.16, 08.01.18, 26.04.18, 26.11.03, 26.13.25, 
27.05.01, 27.05.05, 27.07.25, 29.01.15

(510), (511) 30 wyroby lodowe i desery lodowe, lody, lody 
smakowe, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody 
owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, preparaty do sporzą-
dzania lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lo-
dów i deserów.

(210) 497232 (220) 2019 03 15
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex WYSOKA ZAWARTOŚĆ OWOCÓW LODY 

OWOCOWO-ŚMIETANKOWE EXOTIC

(531) 05.07.14, 05.07.21, 05.07.22, 08.01.18, 26.04.18, 26.11.03, 
26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.25, 29.01.15

(510), (511) 30 wyroby lodowe i desery lodowe, lody, lody 
smakowe, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody 
owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, preparaty do sporzą-
dzania lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lo-
dów i deserów.
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(210) 497251 (220) 2019 03 15
(731) ROI SIĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROI SIĘ

(531) 03.13.04, 03.13.24, 19.01.03, 26.04.01, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11

(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, 44 wynajem uli.

(210) 497285 (220) 2019 03 18
(731) MILANOWSKA MAGDALENA MARTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) majami WARSAW

(531) 29.01.12, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 497351 (220) 2019 03 19
(731) SECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tymianka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seco

(531) 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do wkładek i do obuwia, 2 barwniki 
do obuwia, 3 kremy do butów, kremy wybielające do skó-
ry, środki do polerowania obuwia, pasty do obuwia, wosk 
do butów, nielecznicze środki odświeżające do stóp, 
10 wkładki antystatyczne do obuwia, wkładki ortopedyczne 
do obuwia, 17 nici do szycia, nici gumowe nie dla odzieżow-
nictwa, nici z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, 
21 szczotki do obuwia, łyżki do obuwia, 25 wkładki do obu-
wia antypoślizgowe, antypoślizgowe przybory do obuwia, 
cholewki do obuwia, czubki do butów, obcasy, obwódki 
do obuwia, okucia metalowe do obuwia, podeszwy butów, 
zapiętki do obuwia, 26 sznurowadła, haczyki do sznurowa-
deł, zapięcia do sznurowadeł, ozdoby do obuwia z metali 
nieszlachetnych, igły szewskie, igły do szycia, igły rymarskie, 
łaty przyklejane na gorąco.

(210) 497358 (220) 2019 03 19
(731) EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przyjaciółka

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, magazyny, dzienniki, 
periodyki, poradniki, książki, publikacje drukowane, afisze, 
albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, 
formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plany, na-
klejki, nalepki, znaczki, plakietki papierowe, obwoluty, pla-
katy, prospekty, materiały drukowane, rysunki, skorowidze, 
koperty, bilety i kupony papierowe, torby papierowe, torby 
na prezenty, torby na zakupy, biurowe i upominkowe arty-
kuły papiernicze, artykuły piśmienne, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne zawarte w tej klasie, długopi-
sy i pióra, ołówki, podstawki, pojemniki, stojaki oraz kubki 
na długopisy, pióra i ołówki, materiały instruktażowe i do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe, usłu-
gi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi 
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 
wynajmowanie nośników reklamowych, organizowanie 
i udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, 
gazetach, magazynach, w Internecie, publikowanie tekstów 
i materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi tworzenia i za-
rządzania bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania 
danych w komputerowych bazach danych, usługi wyszu-
kiwania, kompilacji, systematyzacji i aktualizacji informacji 
w komputerowych bazach danych, usługi dostarczania in-
formacji handlowych, usługi informacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej, promocja sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, usługi porównywania cen, usługi badania rynku i opinii 
społecznej, usługi sprzedaży czasopism, gazet, magazynów, 
dzienników, periodyków, poradników, książek, publikacji 
i materiałów drukowanych, publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalonych na nośnikach danych, publikacji w farmie 
elektronicznej do pobrania, usługi przeglądu prasy, usługi 
edycji tekstów, prenumerata oraz doręczanie gazet, czaso-
pism i książek osobom trzecim, administrowanie prenume-
ratą gazet dla osób trzecich, organizowanie imprez, targów, 
wystaw i konkursów w celach reklamowych i handlowych, 
41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi wydawni-
cze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wyda-
wania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych 
niż teksty reklamowe, usługi wydawania czasopism, gazet, 
magazynów, dzienników, periodyków, książek, usługi pu-
blikacji, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, publikowanie czasopism, gazet, magazynów, 
periodyków, książek i tekstów innych niż teksty reklamo-
we, również w Internecie i elektronicznie, usługi publikacji 
elektronicznych on-line nie do pobrania, usługi tworzenia 
publikacji multimedialnych i internetowych, konsultacje 
edytorskie, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamo-
we), wypożyczanie publikacji drukowanych, usługi bibliotek 
elektronicznych udostępniających czasopisma, gazety, ma-
gazyny, periodyki, książki, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem 
sieci komputerowej on-line, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, 
balów i koncertów, organizowanie konkursów w celach edu-
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kacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie 
ceremonii przyznawania i wręczania nagród, usługi w zakre-
sie fotografowania, usługi fotoreportaży, usługi reporterskie, 
fotografika artystyczna, usługi filmowania, przygotowywa-
nie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje 
programów radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych, 
nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, wy-
poczynku i rekreacji, usługi parków i klubów rozrywki, wypo-
czynku i rekreacji, usługi konsultacyjne, doradcze i informa-
cyjnie w zakresie wyżej wymienionych usług zawarte w tej 
klasie.

(210) 497359 (220) 2019 03 19
(731) EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pani domu

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, magazyny, dzienniki, 
periodyki, poradniki, książki, publikacje drukowane, afisze, 
albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, 
formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plany, na-
klejki, nalepki, znaczki, plakietki papierowe, obwoluty, pla-
katy, prospekty, materiały drukowane, rysunki, skorowidze, 
koperty, bilety i kupony papierowe, torby papierowe, torby 
na prezenty, torby na zakupy, biurowe i upominkowe arty-
kuły papiernicze, artykuły piśmienne, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne zawarte w tej klasie, długopi-
sy i pióra, ołówki, podstawki, pojemniki, stojaki oraz kubki 
na długopisy, pióra i ołówki, materiały instruktażowe i do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe, usłu-
gi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi 
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 
wynajmowanie nośników reklamowych, organizowanie 
i udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, 
gazetach, magazynach, w Internecie, publikowanie tekstów 
i materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi tworzenia i za-
rządzania bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania 
danych w komputerowych bazach danych, usługi wyszu-
kiwania, kompilacji, systematyzacji i aktualizacji informacji 
w komputerowych bazach danych, usługi dostarczania in-
formacji handlowych, usługi informacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej, promocja sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, usługi porównywania cen, usługi badania rynku i opinii 
społecznej, usługi sprzedaży czasopism, gazet, magazynów, 
dzienników, periodyków, poradników, książek, publikacji 
i materiałów drukowanych, publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalonych na nośnikach danych, publikacji w formie 
elektronicznej do pobrania, usługi przeglądu prasy, usługi 
edycji tekstów, prenumerata oraz doręczanie gazet, czaso-
pism i książek osobom trzecim, administrowanie prenume-

ratą gazet dla osób trzecich, organizowanie imprez, targów, 
wystaw i konkursów w celach reklamowych i handlowych, 
41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi wydawni-
cze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wyda-
wania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych 
niż teksty reklamowe, usługi wydawania czasopism, gazet, 
magazynów, dzienników, periodyków, książek, usługi pu-
blikacji, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, publikowanie czasopism, gazet, magazynów, 
periodyków, książek i tekstów innych niż teksty reklamo-
we, również w Internecie i elektronicznie, usługi publikacji 
elektronicznych on-line nie do pobrania, usługi tworzenia 
publikacji multimedialnych i internetowych, konsultacje 
edytorskie, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamo-
we), wypożyczanie publikacji drukowanych, usługi bibliotek 
elektronicznych udostępniających czasopisma, gazety, ma-
gazyny, periodyki, książki, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem 
sieci komputerowej on-line, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, 
balów i koncertów, organizowanie konkursów w celach edu-
kacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie 
ceremonii przyznawania i wręczania nagród, usługi w zakre-
sie fotografowania, usługi fotoreportaży, usługi reporterskie, 
fotografika artystyczna, usługi filmowania, przygotowywa-
nie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje 
programów radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych, 
nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, wy-
poczynku i rekreacji, usługi parków i klubów rozrywki, wypo-
czynku i rekreacji, usługi konsultacyjne, doradcze i informa-
cyjnie w zakresie wyżej wymienionych usług zawarte w tej 
klasie.

(210) 497361 (220) 2019 03 19
(731) WYSOCKI TOMASZ, Dźwirzyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA GDAŃSKA

(531) 03.06.06, 18.04.01, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.

(210) 497363 (220) 2019 03 19
(731) WYSOCKI TOMASZ, Dźwirzyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA KRAKOWSKA

(531) 03.06.06, 18.04.01, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.
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(210) 497364 (220) 2019 03 19
(731) MEDICAL VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERVITA KLINIKA ZDROWEGO CZŁOWIEKA

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 06.19.01, 26.01.03, 26.01.15, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12

(510), (511) 44 usługi klinik medycznych.

(210) 497365 (220) 2019 03 19
(731) WYSOCKI TOMASZ, Dźwirzyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA MAZURSKA

(531) 03.06.06, 18.04.01, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.

(210) 497366 (220) 2019 03 19
(731) WYSOCKI TOMASZ, Dźwirzyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA ŚWINOUJSKA

(531) 03.06.06, 18.04.01, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.

(210) 497368 (220) 2019 03 19
(731) WYSOCKI TOMASZ, Dźwirzyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA SOPOCKA

(531) 03.06.06, 18.04.01, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.

(210) 497370 (220) 2019 03 19
(731) WYSOCKI TOMASZ, Dźwirzyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA WARSZAWSKA

(531) 03.06.06, 18.04.01, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.

(210) 497372 (220) 2019 03 19
(731) WYSOCKI TOMASZ, Dźwirzyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA WROCŁAWSKA

(531) 03.06.06, 18.04.01, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.

(210) 497373 (220) 2019 03 19
(731) WYSOCKI TOMASZ, Dźwirzyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA ZAKOPIAŃSKA

(531) 03.06.06, 18.04.01, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.

(210) 497374 (220) 2019 03 19
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKALLAND BA!rdzo
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(531) 24.17.04, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.11, 29.01.13

(510), (511) 29 batoniki na bazie orzechów będące zamien-
nikami posiłków, batoniki na bazie owoców i orzechów, ba-
toniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, ba-
tony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie soi, batony 
spożywcze na bazie orzechów, borówki przetworzone, chip-
sy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw, chip-
sy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy ziem-
niaczane, jadalne kwiaty przetworzone, jadalne nasiona 
słonecznika, jadalne suszone kwiaty, jądra orzechów wło-
skich, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owoco-
we, kasztany jadalne smażone z cukrem, kokos przetworzo-
ny, kompozycje owoców przetworzonych, konserwowane 
warzywa, korzenie przetworzone, krojone owoce, krojone 
warzywa, liofilizowane warzywa, mango przetworzone, mar-
molada, marmolada pomarańczowo-imbirowa, marmolady 
owocowe, miąższ owoców, mielone orzechy, mieszanki 
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mie-
szanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orze-
chów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się 
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
mieszanki warzywne, migdały mielone, migdały przetwo-
rzone, migdały spreparowane, mrożone owoce, nadzienia 
na bazie owoców do placków i ciast, nasiona jadalne, nasiona 
przetworzone, nasiona słonecznika przetworzone, orzechy 
aromatyzowane, orzechy blanszowane, orzechy jadalne, 
orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, orzechy la-
skowe, przetworzone, orzechy łuskane, orzechy prażone, 
orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy przy-
prawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przy-
prawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne 
przetworzone, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki 
arachidowe przetworzone, orzeszki piniowe przetworzone, 
orzeszki ziemne w polewie miodowej, owoce aromatyzowa-
ne, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konser-
wowane, owoce lukrowane, owoce przetworzone, owoce 
w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty 
do smarowania, pasta arachidowa, pasta cytrynowa, pasta 
z orzechów laskowych, pasta z owoców, pasty do smarowa-
nia na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się 
głównie z owoców, pasty do smarowania składające się 
z orzechów laskowych, pasty mleczne do smarowania, pasty 
na bazie orzechów, pasty na bazie roślin strączkowych, pasty 
przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, pestki słonecz-
nika przetworzone, pigwy przetworzone, płatki jabłkowe, 
płatki kokosowe, płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, płatki ziem-
niaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy 
orzechowe, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy 
ziemne, preparowane orzechy makadamia, preparowane 
orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, prepa-
rowane orzechy torreja, preparowane orzechy włoskie, pre-
parowane orzeszki piniowe, produkty z suszonych owoców, 
proszek kokosowy, proszki owocowe, proszki warzywne, 
przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie 
kokosu, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszo-
nych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, prze-
kąski z owoców, przetworzone brzoskwinie, przetworzone 
jabłka, przetworzone kwiaty jadalne w formie kandyzowa-
nej, przetworzone morele, przetworzone nasiona chia do je-
dzenia, przetworzone nasiona dyni, przetworzone orzechy 
arekowe, przetworzone owoce liczi, przetworzone słodkie 
ziemniaki, przetworzone ziarna arbuza, przetworzony kaktus 

do spożycia, rodzynki, rodzynki korynckie, rośliny strączkowe 
przetworzone, rozdrobnione ziarna sezamu, skórki owoco-
we, śliwki konserwowe, śliwki suszone, słodkie nadzienia 
z owoców, solone orzechy nerkowca, suche nasiona roślin 
strączkowych, sułtanki, suszona żurawina, suszone borówki, 
suszone daktyle, suszone figi, suszone liczi, suszone mango, 
suszone orzechy, suszone orzechy kokosowe, suszone owo-
ce, suszone truskawki, suszony ananas, truskawki konserwo-
wane, warzywa konserwowane, warzywa liofilizowane, wa-
rzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, wiórki 
kokosowe, wiśnie koktajlowe, 30 aromaty do ciast, aromaty 
do żywności, artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywno-
ściowe zawierające czekoladę jako podstawowy składnik, 
babeczki, batoniki, batoniki cukiernicze, batoniki energetycz-
ne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie czekola-
dy będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie pszeni-
cy, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki 
owsiane, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoniki 
z polewą czekoladową, batoniki zawierające mieszankę zia-
ren, orzechów i suszonych owoców jako wyroby cukiernicze, 
batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony 
czekoladowe, batony gotowe do spożycia na bazie czekola-
dy, batony lodowe, batony na bazie granoli, batony spożyw-
cze na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu, batony 
zbożowe, bezy, biszkopty, budynie deserowe, bułeczki 
chrupkie, bułeczki słodkie, bułeczki z dżemem, bułeczki 
z kremem, bułeczki z owocami, bułeczki z rodzynkami 
z mleczną czekoladą, bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewa-
ne, chałwa, chipsy kukurydziane, chipsy kukurydziane o sma-
ku warzyw, chipsy ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy 
zbożowe, chrupki kukurydziane, chrupki kukurydziane 
o smaku sera, chrupki ryżowe, chrupki serowe, chrupki z peł-
nego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, ciasta, ciasteczka, 
ciastka, ciasto, w formie masy do pieczenia, ciasto do piecze-
nia ciastek, ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukier, 
cukierki, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada do wy-
robów cukierniczych i chleba, czekolada mleczna, czekolada 
mleczna w tabliczkach, czekolada na polewy lub posypki, 
czekolada nielecznicza, czekolada pitna, czekolada w prosz-
ku, czekolada z bąbelkami, czekoladki, czekoladowa kawa, 
czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe fondue, cze-
koladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecz-
nych lub warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast, czekolado-
we wafle karmelowe, czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, dekoracje cukiernicze do ciast, dekoracje z cze-
kolady do wyrobów cukierniczych, desery czekoladowe, de-
sery lodowe, desery z muesli, dodatki smakowe i przyprawy, 
drobiny kajmakowe, dropsy owocowe jako słodycze, dropsy 
owocowe jako wyroby cukiernicze, eklerki, ekstrakty stoso-
wane jako dodatki smakowe inne niż olejki eteryczne, enzy-
my do ciast, esencje spożywcze inne niż olejki eteryczne, fo-
remki z czekolady do wypełniania, gofry czekoladowe, 
gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery na bazie cze-
kolady, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe de-
sery jako wyroby piekarnicze, gotowe mieszanki do piecze-
nia, gotowe przekąski na bazie zbóż, guma do żucia, herbata, 
herbatniki, jadalne aromaty do artykułów żywnościowych 
inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne, jadalne lody 
owocowe, jadalne wafle, jajka czekoladowe, jogurt mrożony 
w formie lodów spożywczych, kakao, kanapki, kandyzowane 
ciastka z prażonego ryżu, kandyzowany popcorn, karmel, 
karmelki w formie cukierków, kawa, kawałeczki czekolady 
do deserów, kawałki ciast, krakersy, krem budyniowy w prosz-
ku, kremy czekoladowe, króliczki z czekolady, krówka w for-
mie cukierka, krówki czekoladowe, kruche ciastka maślane 
z polewą czekoladową, kruche ciasto, kukurydza mielona, 
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kukurydza palona, kukurydza prażona pokryta karmelem, 
kukurydza przetworzona, kukurydza smażona, landrynki, li-
zaki, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lukier, mąka spożyw-
cza, makaroniki w formie ciastek, makaroniki w formie wyro-
bów cukierniczych, marcepan, mieszanki czekolady na gorąco, 
mieszanki do ciast, mieszanki do kremu budyniowego, mie-
szanki do lukrowania, mieszanki do nadzienia jako artykuły 
spożywcze, mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki 
na ciastka, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbo-
żowych i suszonych owoców, miodowe cukierki nie do celów 
medycznych, mleczne wyroby cukiernicze, muesli, musy, 
orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w czekoladzie, orze-
chy w polewie jako wyroby cukiernicze, owoce w polewie 
czekoladowej, owocowe galaretki jako słodycze, owsiane 
płatki, owsianka, pierniczki, placki, płatki śniadaniowe, po-
madki jako cukierki, popcorn smakowy, pralinki, produkty 
na bazie czekolady, produkty spożywcze w postaci batonów, 
produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spo-
życia przez ludzi, przekąski na bazie zbóż, słodkie wyroby 
cukiernicze nie dla celów medycznych, słodycze nieleczni-
cze, sosy, syropy smakowe, tarty, toffi, wyroby cukiernicze, 
wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, 31 kompozycje świe-
żych owoców, kukurydza, melony, mieszanki owocowe świe-
że, migdały świeże, nasiona, nerkowce zachodnie świeże, 
nieprzetworzone oliwki, nieprzetworzone orzechy, nieprze-
tworzone orzeszki ziemne, nieprzetworzone owoce, nie-
przetworzone warzywa, nieprzetworzone zboża, nieprze-
tworzone ziarna do jedzenia, orzechy, orzechy arekowe 
świeże, orzechy brazylijskie świeże, orzechy ginko świeże, 
orzechy jadalne nieprzetworzone, orzechy kokosowe, orze-
chy koli, orzechy laskowe, orzechy laskowe świeże, orzechy 
pekan świeże, orzechy pistacjowe świeże, orzechy świeże, 
orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe, owoce cytru-
sowe, owoce świeże, sezam jadalny nieprzetworzony, suro-
we i nieprzetworzone ziarna, surowe warzywa, świeże owo-
ce i warzywa, ziarna naturalne.

(210) 497380 (220) 2019 03 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

POLDAUN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bilcza

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be baby

(531) 01.07.06, 01.07.20, 01.01.05, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 20 poduszki, poduszki ciążowe, dekoracyjne, 
bambusowe, lateksowe, poduszki z wypełnieniem, poszewki 
na poduszki, zagłówki dla niemowląt, poduszki w kształcie 
litery U, 24 kołdry, koce, bielizna pościelowa, ochraniacze 
na szczebelki, narzuty na łóżka, ochraniacze na materace.

(210) 497412 (220) 2019 03 20
(731) TRADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

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

(540) PUREO

(531) 26.02.01, 26.02.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne i zapachowe, 
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne.

(210) 497423 (220) 2019 03 20
(731) APSYS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AT YOUR SERVICE CLIENT COMFORT PROGRAMME

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.22, 
26.11.02, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.12

(510), (511) 9 aplikacje internetowe, 35 usługi mene-
dżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi 
reklamowe, usługi badania rynku, w tym rynku nierucho-
mości, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, 
w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych 
i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsię-
biorstwami handlowymi, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, 
administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowy-
mi dotyczącymi handlu i/lub reklamy, dobór personelu 
za pomocą testów, doradztwo w zakresie organizowania 
i zarządzania inwestycjami budowlanymi, usługi dewelo-
perskie w formie doradztwa dotyczącego organizowania 
i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz do-
starczanie informacji o działalności gospodarczej w zakre-
sie budownictwa, wyceny handlowe, agencje informacji 
handlowej, handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, udzielanie informacji dotyczącej sprzedaży handlo-
wej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, badania i analiza badań konsumenckich, 
analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
audyty centrów handlowych, handlowe usługi doradcze 
dotyczące franchisingu, udzielanie informacji dotyczą-
cej sprzedaży handlowej, doradztwo handlowe w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, 36 administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami 
handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, 
wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, po-
średnictwo w najmie i handlu nieruchomościami, usługi 
wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych 
transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub 
sprzedażą nieruchomości, wycena dzieł sztuki, wycena 
nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji, 
inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nieruchomo-
ści, usługi developerskie w tym tworzenie i pozyskiwanie 
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kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości 
pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu 
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzch-
ni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, za-
rządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi 
i biurowymi, wynajem i pośrednictwo w wynajmie nie-
ruchomości mieszkalnych i biurowych, usługi w zakresie 
administrowania i wynajmu pomieszczeń handlowych, 
zarządzanie inwestycjami, ocena i wycena galerii handlo-
wych, 41 publikowanie informacji z zakresu efektywności 
działań centrów handlowych, handlu i usług, prowadzenie 
szkoleń i analiz z zakresu efektywności działalności cen-
trów handlowych i efektywności handlu i usług, badania 
edukacyjne, 42 usługi w zakresie badania i udoskonalania 
nowych produktów, dekoracja wnętrz, odpłatne udostęp-
nianie komputerowych baz danych, projektowanie archi-
tektoniczne i budowlane, dekorowanie i projektowanie 
wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, 
nadzór wykonawczy w zakresie projektowania architek-
tonicznego i budowlanego, usługi w zakresie planowa-
nia urbanistycznego, w tym projektowanie, realizacja 
i nadzór wykonawczy projektów z tego zakresu, badanie 
jakości produktów, ocena i wycena nieruchomości pod 
kątem występowania materiałów niebezpiecznych, oglę-
dziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomo-
ści, projektowanie budynków, w tym galerii handlowych, 
projektowanie umeblowania i wyposażenia pomieszczeń 
handlowych i usługowych, projektowanie sklepów, pro-
jektowanie hoteli, doradztwo projektowe, 44 projektowa-
nie i urządzanie przestrzeni wokół budynków mieszkal-
nych, biurowych i handlowych.

(210) 497428 (220) 2019 03 20
(731) ALBIŃSKI SERGIUSZ, ALBIŃSKA MAGDALENA  

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA MUSTAF DENTAL  
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLLUDENT

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.10, 26.01.11, 26.01.12, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.09, 26.03.06, 26.03.07

(510), (511) 5 produkty higieniczne do celów medycz-
nych, wchłaniające artykuły higieniczne, chusteczki 
do celów medycznych, higieniczne śliniaki dentystycz-
ne, higieniczne śliniaki zabiegowe, higieniczne serwety 
dentystyczne, higieniczne serwety ochronne do celów 
dentystycznych lub medycznych, chusteczki nasącza-
ne płynami farmaceutycznymi, bandaże higieniczne, 
waciki do celów medycznych, 10 prześcieradła do ba-
dań lekarskich, prześcieradła dla osób niekontrolują-
cych czynności fizjologicznych, prześcieradła na łóżka 
chorych, prześcieradła nieprzemakalne dla celów me-
dycznych, prześcieradła sterylne, podkłady higieniczne, 
śliniaki stomatologiczne, serwety stomatologiczne, po-
krowce na fotele dentystyczne, pokrowce na zagłówki 
foteli dentystycznych, dwustronne serwety ochronne 
stomatologiczne.

(210) 497464 (220) 2019 03 20
(731) HIRTH ARKADIUSZ, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) R

(531) 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 37 rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 
39 magazynowanie, transport drogowy towarów, wynajem 
i dzierżawa pojazdów samochodowych, transport i prze-
chowywanie odpadów, transport i przechowywanie śmieci, 
składowanie, przewóz samochodami ciężarowymi, 40 re-
cykling odpadków i odpadów, niszczenie odpadów, sorto-
wanie odpadów i surowców wtórnych, unieszkodliwianie 
odpadów, odkażanie materiałów niebezpiecznych, spalanie 
śmieci i odpadków, zbieranie odpadów, działalność związa-
na z rekultywacją, działalność związana z gospodarką od-
padami, 43 hotele, restauracje, rezerwacja kwater na pobyt 
czasowy, domy turystyczne, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 497465 (220) 2019 03 20
(731) KOODOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOO DOO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.05.01, 26.05.18, 
26.05.22

(510), (511) 41 coaching, doradztwo zawodowe, informacja 
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, nauczanie indywidualne, kształcenie praktyczne 
[pokazy], kursy korespondencyjne, organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyj-
ne, tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie].
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(210) 497479 (220) 2019 03 21
(731) TADEUSZ OGRODNIK TROPICAL, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TropiCat podążając za potrzebami kota

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 03.01.06, 03.01.24, 03.01.26
(510), (511) 5 suplementy diety dla kotów, mineralne suple-
menty diety dla kotów, białkowe suplementy diety dla ko-
tów, preparaty witaminowe dla kotów, preparaty z mikroele-
mentami dla kotów, 31 produkty żywnościowe do hodowli 
kotów, pokarmy dla kotów w postaci płatków, granulatów, 
ekstrudatów, tabletek, premiksów, suszone i liofilizowane 
pokarmy naturalne dla kotów, pokarmy dla kotów zawie-
rające środki odżywcze (nie do celów leczniczych), jadalne 
nagrody do żucia i gryzienia dla kotów, żwirek i piasek dla ko-
tów, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, w tym losowa-
nie nagród, imprezy edukacyjne, organizowanie zawodów 
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, wyżej 
wymienione usługi w dziedzinie hodowli kotów.

(210) 497483 (220) 2019 03 21
(731) R4R LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R4R

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.23, 27.07.01, 
27.07.11, 27.07.21, 26.05.01, 26.05.12, 26.05.16, 26.05.17, 
26.05.18, 26.11.03, 26.11.12, 07.01.08, 07.01.24

(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem miesz-
kań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie 
nieruchomością, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe, usługi 
rezerwacji pokojów.

(210) 497504 (220) 2019 03 21
(731) OGRODNIK TADEUSZ  TROPICAL, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TropiCat following the cat’s needs

(531) 03.01.06, 03.01.24, 03.01.26, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 
24.17.01

(510), (511) 5 suplementy diety dla kotów, mineralne suple-
menty diety dla kotów, białkowe suplementy diety dla ko-
tów, preparaty witaminowe dla kotów, preparaty z mikroele-
mentami dla kotów, 31 produkty żywnościowe do hodowli 
kotów, pokarmy dla kotów w postaci płatków, granulatów, 
ekstrudatów, tabletek, premiksów, suszone i liofilizowane 
pokarmy naturalne dla kotów, pokarmy dla kotów zawie-
rające środki odżywcze (nie do celów leczniczych), jadalne 
nagrody do żucia i gryzienia dla kotów, żwirek i piasek dla ko-
tów, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, w tym losowa-
nie nagród, imprezy edukacyjne, organizowanie zawodów 
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, wyżej 
wymienione usługi w dziedzinie hodowli kotów.

(210) 497510 (220) 2019 03 21
(731) TOŁOCZKO TOMASZ FIRMA TOŁŁOCZKO, Kruszyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T.Tołłoczko & syn Rok założenia 1993

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 25.01.15
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso konser-
wowane, mięso liofilizowane, mięso solone, mięso wędzone, 
mięso mielone, podroby mięsne, przetwory z podrobów 
mięsnych i z krwi, ekstrakty mięsne, przetwory i wyroby mię-
sne, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, kabano-
sy, łopatka, metki, mielonki, parówki, pasztety na bazie mięsa, 
pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki, wędzonki, wyroby 
blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, ze-
stawy wędlin układanych, konserwy mięsne, wyroby garma-
żeryjne na bazie mięsa, gotowe dania na bazie mięsa, pasty, 
nadzienia i przekąski mięsne, galaretki mięsne i mięsno - warzyw-
ne, tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec, 35 usługi 
importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego 
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia 
sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach, poprzez agentów 
oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich 
jak: mięso, przetwory i wyroby mięsne, wyroby wędliniar-
skie, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, gotowe dania 
i potrawy na bazie mięsa, pasty, nadzienia i przekąski mię-
sne, galaretki mięsne i mięsno - warzywne, tłuszcze jadalne, 
usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, 
usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów 
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja po-
kazów, targów i wystaw w celach handlowych i promocyj-
nych, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo mięsne, przetwarzanie 
i przerabianie surowców mięsnych, usługi w zakresie konser-
wowania żywności, wędzenie żywności, obróbka odpadów, 
osadów pościekowych i zanieczyszczonych materiałów, uty-
lizacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i wyro-
bów wybrakowanych, recykling odpadków i odpadów.

(210) 497517 (220) 2019 03 21
(731) GOOD GAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GG GOODGAME

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.14, 27.05.17, 
27.05.22, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, usługi reklamowe związane 
z imprezami e-sportowymi, badania rynku i badania marke-
tingowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, impresariat w działalności artystycznej, produkcja 
filmów reklamowych, usługi public relations, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, w tym reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, usługi tworzenia tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie kampanii 
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, wynajem powierzchni, czasu i mate-
riałów reklamowych, usługi doradztwa biznesowego, usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 41 usługi 
rozrywkowe i sportowe, informacja o imprezach rozrywko-
wych, organizowanie i obsługa turniejów e-sportowych, orga-
nizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych, organizowanie 
konkursów, organizowanie loterii, organizowanie zawodów 
sportowych, usługi wydawnicze i reporterskie, produkcja na-
grań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi foto-
graficzne, usługi gier, usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajem 
sprzętu sportowego i obiektów sportowych, wynajem sprzę-
tu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych.

(210) 497547 (220) 2019 03 22
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki jedyne
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekola-
dowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, cze-
koladki nadziewane.

(210) 497572 (220) 2019 03 22
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAoil Sp. z o.o.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.01, 
24.17.02, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 01.15.14, 
01.15.15

(510), (511) 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, paliwa, 
29 oleje i tłuszcze jadalne, 31 karma dla zwierząt, pasze dla 
zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż 
jako pasza dla zwierząt, dodatki do pasz nie do celów me-
dycznych, odpady gorzelnicze do konsumpcji dla zwierząt, 
35 prowadzenie sklepów i/lub hurtowni z artykułami żywno-
ściowymi, napojami, wyrobami tytoniowymi, chemicznymi, 
produktami przemiału zbóż, płodami rolnymi, ziarnem, zbo-
żem, nasionami, paszami dla zwierząt, usługi agencji impor-
towo-eksportowych w zakresie produktów przemiału zbóż, 
ziarna, nasion, pasz dla zwierząt.

(210) 497574 (220) 2019 03 22
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki oryginalne
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekola-
dowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, cze-
koladki nadziewane.

(210) 497616 (220) 2019 03 23
(731) INR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) ILIVE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 29 mięso, 
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody-
cze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do piecze-
nia, sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, lód, 
31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetwo-
rzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne 
rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód, 
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), 35 reklama, zarządzanie w działalności 
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
prace biurowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 497703 (220) 2019 03 25
(731) PROJECT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPOKA Marcin Przybysz

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 27.01.06, 
26.01.01, 26.01.03, 26.13.01

(510), (511) 43 restauracje, kawiarnie, usługi gastronomicz-
ne, catering.
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(210) 497709 (220) 2019 03 25
(731) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) miniPolska
(510), (511) 41 usługi wesołych miasteczek, usługi parków 
rozrywki, usługi ogrodów zabaw, usługi muzeów jako wysta-
wy sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii, organi-
zowanie widowisk, koncertów.

(210) 497723 (220) 2019 03 26
(731) ASAP TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, w tym opro-
gramowanie do aplikacji internetowych w zakresie pośred-
nictwa w przewozie rzeczy i organizowania przewozu rze-
czy, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie dla 
urządzeń mobilnych, oprogramowanie dla aplikacji interne-
towych i serwerów internetowych, 39 pośrednictwo w za-
kresie frachtu i transportu, usługi przewozu rzeczy, usługi 
przeprowadzek domowych, organizowanie transportu dro-
gą lądową, udzielanie informacji dotyczących przewozu rze-
czy oraz usług przeprowadzkowych, a także rezerwacji tych 
usług za pośrednictwem oprogramowania komputerowe-
go, w tym aplikacji internetowych, śledzenie i namierzanie 
przewożonych rzeczy za pośrednictwem oprogramowania 
komputerowego, w tym aplikacji internetowych, 42 rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, tworzenie oprogramowania komputerowego, two-
rzenie oprogramowania dla urządzeń mobilnych, tworzenie 
oprogramowania dla aplikacji internetowych i serwerów 
internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie 
stron internetowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) 
obejmujące pośrednictwo w przewozie rzeczy i organi-
zowanie przewozu rzeczy, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci web 
nie do pobrania obejmujących pośrednictwo w przewozie 
rzeczy i organizowanie przewozu rzeczy.

(210) 497774 (220) 2019 03 27
(731) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Młociny Galeria

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszu-
ry, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia 
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działal-
ności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym 
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 re-
klama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiek-
tów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi 
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, 
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynko-
wych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usłu-
gowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynaj-
mowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie 
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biuro-
wych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż tek-
sty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych 
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, 
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biuro-
wych i handlowych.

(210) 497782 (220) 2019 03 27
(731) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vinci play

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 28 przyrządy na place zabaw wykonane z meta-
lu, przyrządy na place zabaw wykonane z drewna, przyrządy 
na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, przyrządy 
do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, przyrządy 
stosowane do ćwiczeń fizycznych.

(210) 497801 (220) 2019 03 27
(731) DRUKARNIA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stara Drukarnia GDAŃSKA 130
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(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie wystaw sztu-
ki w celach komercyjnych lub reklamowych, świadczenie 
usług marketingowych, świadczenie usług reklamowych, 
świadczenie usług promocyjnych, usługi menedżerskie, 
prowadzenie interesów osób trzecich, usługi reklamowe, 
usługi badania rynku w tym rynku nieruchomości, promo-
cja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów 
handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, 
administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlo-
wymi, 36 wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem powierzchni pod działalność handlową, 
wynajem powierzchni pod usługi dla ludności, zarządzanie 
nieruchomościami, świadczenie usług zarządzania dla na-
jemców, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelo-
wymi i rozrywkowymi, leasing, wydzierżawianie i wynaj-
mowanie nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu 
nieruchomościami.

(210) 497802 (220) 2019 03 27
(731) SUSZYŃSKA JOANNA, Tychnowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pani wgniotka

(531) 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa pojazdów mecha-
nicznych i silników do nich.

(210) 497809 (220) 2019 03 27
(731) PIOTROWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 

Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piotrowscy Deweloper i Wykonawca

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 497811 (220) 2019 03 27
(731) DZIUBASIK KATARZYNA SIELSKO-ANIELSKO,  

Białka Tatrzańska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sielsko Anielsko wellness & spa

(531) 02.03.01, 04.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 szampony do włosów, szampony koloryzują-
ce, szampony przeciwłupieżowe, preparaty do mycia wło-
sów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, 
odżywki pielęgnacyjne do włosów, szampony z odżywką 
do włosów, żele do włosów, żele ochronne do włosów, żele 
do stylizacji włosów, żele w sprayu do układania włosów, pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny do mycia, emulsje 
do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy do ciała, na-
wilżające balsamy do ciała, perfumowane balsamy do ciała, 
peelingi do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, peelingi 
złuszczające do rąk, peelingi do stóp, kremy kosmetycz-
ne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy przeciw-
zmarszczkowe, kremy ochronne, preparaty pielęgnacyjne 
spowalniające proces starzenia się skóry, 35 organizacja 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej dla osób trze-
cich, w zakresie towarów: szampony do włosów, szampo-
ny koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, preparaty 
do mycia włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające 
do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, szampo-
ny z odżywką do włosów, żele do włosów, żele ochronne 
do włosów, żele do stylizacji włosów, żele w sprayu do ukła-
dania włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny 
do mycia, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, bal-
samy do ciała, nawilżające balsamy do ciała, perfumowane 
balsamy do ciała, peelingi do twarzy, peelingi złuszczające 
do ciała, peelingi złuszczające do rąk, peeling do stóp, kremy 
kosmetyczne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy 
przeciwzmarszczkowe, kremy ochronne, preparaty pielę-
gnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, 44 usługi 
spa, usługi zabiegów kosmetycznych na ciało, twarz i włosy, 
usługi masażu, usługi masażu stóp, usługi masażu gorącymi 
kamieniami, usługi masażu sportowego, informacje dotyczą-
ce masażu, usługi manicure i pedicure, usługi fryzjerskie.

(210) 497829 (220) 2019 03 28
(731) WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń
(540) (znak słowny)
(540) GOLDEN PRELACT
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt, mieszanki paszowe peł-
noporcjowe, uzupełniające, mineralne, bez GMO.

(210) 497860 (220) 2019 03 28
(731) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iBOSS24
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(531) 05.03.04, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania in-
formacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty 
magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikro-
procesorem, karty inteligentne, karty kredytowe i bankoma-
towe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne 
do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządze-
nia do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowa-
nie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łącz-
ności światowej typu Internet, urządzenia do przetwarzania 
danych, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramo-
wanie komputerowe, w tym oprogramowanie kompute-
rowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, 
bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projekto-
wej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe 
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery 
i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspoma-
gające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne 
systemy powiadamiania, 16 katalogi, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, materiały papierni-
cze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszy-
ty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma 
informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania 
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, bada-
nia rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do kom-
puterowych baz danych, wyszukiwania informacji dla osób 
trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, 
rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów rekla-
mowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów 
reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, 
gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udo-
stępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call 
center, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, eks-
pertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarza-
nie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi 
bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, banko-
wość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach 
przenośnych, takich jak smartfony lub tablety, skomputery-
zowane usługi finansowe, świadczenie usług finansowych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, działalność monetarna, wycena finansowa, pośrednic-
two giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia rachunków 
bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania 
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz 
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie 
elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usłu-
gi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa 
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych 
i komputerowych, usługi w zakresie funduszy Inwestycyj-
nych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie 
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów 
konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw, 
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowa-
dzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie 
terminowych operacji finansowych, obsługa płatności han-
dlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym 
elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z dany-
mi dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgotówko-
wych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa 
płatności elektronicznych powstałych przez płatność pre-
-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, 

ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer 
środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomu-
nikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu 
środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, ob-
sługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą plat-
formę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, 
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieru-
chomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieru-
chomościami, operacje walutowe, informacje w sprawach 
ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz 
i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumen-
tów finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi do-
radcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. 
usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci 
Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych 
przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwia-
jących obsługę klienta przez Internet, usługi udostępniania 
portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, udo-
stępniania informacji z możliwością elektronicznego przyj-
mowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające 
komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputero-
wą, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci kom-
puterowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób 
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania 
dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania in-
ternetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji 
danych, usługi portali internetowych polegające na dostar-
czaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych 
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyła-
nia informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 
usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi 
w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, 
dźwięków lub obrazów, informacja o ww. usługach.

(210) 497864 (220) 2019 03 28
(731) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚBank24

(531) 05.03.04, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania in-
formacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty 
magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikro-
procesorem, karty inteligentne, karty kredytowe i bankoma-
towe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne 
do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządze-
nia do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowa-
nie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łącz-
ności światowej typu internet, urządzenia do przetwarzania 
danych, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramo-
wanie komputerowe, w tym oprogramowanie kompute-
rowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, 
bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projekto-
wej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe 
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery 
i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspoma-
gające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne 
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systemy powiadamiania, 16 katalogi, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, materiały papierni-
cze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszy-
ty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma 
informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania 
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, bada-
nia rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do kom-
puterowych baz danych, wyszukiwania informacji dla osób 
trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, 
rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów rekla-
mowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów 
reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, 
gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udo-
stępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call 
center, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, eks-
pertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarza-
nie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi 
bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, banko-
wość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach 
przenośnych, takich jak smartfony lub tablety, skomputery-
zowane usługi finansowe, świadczenie usług finansowych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, działalność monetarna, wycena finansowa, pośrednic-
two giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia rachunków 
bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania 
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz 
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie 
elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usłu-
gi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa 
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych 
i komputerowych, usługi w zakresie funduszy inwestycyj-
nych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie 
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów 
konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw, 
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowa-
dzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie 
terminowych operacji finansowych, obsługa płatności han-
dlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym 
elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z dany-
mi dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgotówko-
wych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa 
płatności elektronicznych powstałych przez płatność pre-
-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, 
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer 
środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomu-
nikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu 
środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, ob-
sługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą plat-
formę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, 
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieru-
chomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieru-
chomościami, operacje walutowe, informacje w sprawach 
ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz 
i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumen-
tów finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi do-
radcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. 
usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci 
Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych 
przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwia-
jących obsługę klienta przez Internet, usługi udostępniania 
portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, udo-
stępniania informacji z możliwością elektronicznego przyj-
mowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające 

komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputero-
wą, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci kom-
puterowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób 
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania 
dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania in-
ternetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji 
danych, usługi portali internetowych polegające na dostar-
czaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych 
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyła-
nia informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 
usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi 
w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, 
dźwięków lub obrazów, informacja o ww. usługach.

(210) 497865 (220) 2019 03 28
(731) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO BANK

(531) 05.03.04, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania 
informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, 
karty magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub 
mikroprocesorem, karty inteligentne, karty kredytowe 
i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządze-
nia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji 
danych, urządzenia do przetwarzania informacji, banko-
maty, oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych 
płatności w sieci łączności światowej typu Internet, urzą-
dzenia do przetwarzania danych, serwery i urządzenia 
informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym 
oprogramowanie komputerowe wspomagające prowa-
dzenie działalności finansowej, bankowej, informatycz-
nej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, 
oprogramowanie komputerowe do przechowywania 
i przetwarzania danych, komputery i systemy kompute-
rowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpie-
czeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy po-
wiadamiania, 16 katalogi, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice ogłosze-
niowe z kartonu lub papieru, materiały papiernicę, broszu-
ry, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby 
z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma informa-
cyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania przed-
siębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania 
rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do kompu-
terowych baz danych, wyszukiwania informacji dla osób 
trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, 
rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów re-
klamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i mate-
riałów reklamowych za pośrednictwem portalu interneto-
wego, gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej 
i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, 
usługi call center, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy 
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kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, 
przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlo-
we, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, bankowość in-
ternetowa, bankowość mobilna, w szczególności dostęp-
na na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony lub 
tablety, skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie 
usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu, działalność monetarna, wycena 
finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie pro-
wadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi 
oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczęd-
nościowych oraz w zakresie udzielania kredytów i poży-
czek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, 
usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowe-
go, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń 
telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie 
funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pie-
niężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz 
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń, 
otwieranie akredytyw, dokonywanie obrotu wartościami 
dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej obro-
tów za granicą, dokonywanie terminowych operacji finan-
sowych, obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi 
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarza-
nie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatno-
ści, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, 
obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektro-
nicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa 
i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie 
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków 
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, 
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków 
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa 
rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platfor-
mę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, 
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finanso-
we, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny 
nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania 
nieruchomościami, operacje walutowe, informacje w spra-
wach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie 
ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem 
instrumentów finansowych, analiza finansowa i doradz-
two, usługi doradcze dotyczące wszystkich w /w usług, 
informacja o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wy-
korzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz 
danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków 
łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, 
usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi, 
gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością 
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomo-
ści, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkow-
nikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w za-
kresie 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 udostępniania internetowych kont, usłu-
gi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali 
internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom 
danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za po-
średnictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tek-
stowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesy-
łania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie 
bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków 
lub obrazów, informacja o ww. usługach.

(210) 497867 (220) 2019 03 28
(731) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GASTRO CUP
(510), (511) 41 organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie tur-
niejów, organizowanie imprez sportowych, zawodów i tur-
niejów sportowych, organizowanie imprez edukacyjnych, 
rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych, muzycznych, or-
ganizowanie festiwali, organizowanie imprez kulturalno-roz-
rywkowych mających na celu przybliżanie tradycji gorzel-
niczo kulinarnych poprzez degustacje, degustacje napojów 
alkoholowych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, de-
gustacje żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych, 
imprezy z degustacją napojów alkoholowych i żywności 
w celach rozrywkowych i edukacyjnych.

(210) 497868 (220) 2019 03 28
(731) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GASTRO FOOTBALL CUP
(510), (511) 41 organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie tur-
niejów, organizowanie imprez sportowych, zawodów i tur-
niejów sportowych, organizowanie imprez edukacyjnych, 
rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych, muzycznych, 
organizowanie festiwali, organizowanie imprez kulturalno - 
rozrywkowych mających na celu przybliżanie tradycji gorzel-
niczo kulinarnych poprzez degustacje, degustacje napojów 
alkoholowych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, de-
gustacje żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych, 
imprezy z degustacją napojów alkoholowych i żywności 
w celach rozrywkowych i edukacyjnych.

(210) 497869 (220) 2019 03 28
(731) TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NESURA
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania 
sztucznych brwi, kleje do mocowania sztucznych rzęs, kle-
je do przymocowywania sztucznych rzęs, sztuczne brwi, 
sztuczne brwi samoprzylepne, żel do brwi, kosmetyki 
do rzęs, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci.

(210) 497871 (220) 2019 03 28
(731) RADZKI RAFAŁ RAVNET, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RavNet
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz osób 
trzecich mebli, wyposażenia biurowego, sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, 
w celu ich dogodnego obejrzenia i umożliwienia dokona-
nia zakupu, również przez domy sprzedaży wysyłkowej oraz 
bezpośrednio poza siecią sklepową i drogą on-line, usługi 
w zakresie wynajmu maszyn, urządzeń biurowych, maszyn 
księgujących i liczących, 37 usługi w zakresie instalacji, konser-
wacji i naprawy elektrycznej aparatury sterowniczej, sprzętu 
elektronicznego, instrumentów i przyrządów pomiarowych, 
kontrolnych, badawczych, testujących i nawigacyjnych, usłu-
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gi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowe-
go, maszyn i urządzeń biurowych, 41 usługi w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, pracowni 
specjalistycznych, seminariów, kursów i szkoleń dotyczących 
sprzętu i oprogramowania komputerowego i telekomunika-
cyjnego, 42 usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych 
w dziedzinie nauk techniczno-informatycznych, usługi w za-
kresie przetwarzania danych, usługi w zakresie tworzenia, 
utrzymywania i prowadzenia stron internetowych dla osób 
trzecich, usługi w zakresie analiz systemów komputerowych, 
opracowywanie projektów techniczno - informatycznych, 
w tym projektowania oprogramowania komputerowego 
i systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania 
danych komputerowych, usługi w zakresie konwersji danych 
przez programy komputerowe, usługi w zakresie aktualizacji 
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w za-
kresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi 
w zakresie analizy, projektowania, instalacji, konserwacji, 
powielania i wypożyczania sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego, usługi w zakresie obsługi informatycznej osób 
trzecich (outsourcing), usługi w zakresie wynajmu sprzętu 
komputerowego.

(210) 497873 (220) 2019 03 28
(731) KRAWCZENKO/KRAVCHENKO OLEG, Starachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHARLYN

(531) 26.02.01, 26.02.05, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, preparaty do polerowania, substancje do szo-
rowania, środki ścierne i polerskie, mydła, produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji 
włosów, środki do czyszczenia zębów, sztuczne paznokcie, 
lakiery do paznokci, 41 usługi w zakresie oświaty, nauczanie, 
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi 
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.

(210) 497874 (220) 2019 03 28
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,  

Singapur, SG
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.02.01, 26.02.03, 29.01.01
(510), (511) 4 knoty do lamp gazowych, w tym siatki żarowe, 
paliwo stałe w kostkach, paliwa stałe, 5 apteczki pierwszej 
pomocy, wyposażone, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, 
materiały metalowe na rusztowania budowlane, materiały 
konstrukcyjne metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, 
śledzie do namiotów metalowe, haki metalowe, metalowe 
haki i uchwyty do urządzeń do gotowania na ognisku, w tym 
do garnków, menażek, liny stalowe, trójnogi metalowe, trój-
nogi metalowe do zawieszania urządzeń do gotowania 
na ognisku, w tym garnków, menażek, zamki metalowe, 
zamki metalowe do pojazdów, metalowe klucze do zamków, 
metalowe kanistry, karabińczyki metalowe, pałąki i maszty 
do namiotów, osłony ogniska chroniące przed wiatrem, 
8 sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzoryki, noże myśliw-
skie, noże, nieelektryczne otwieracze do puszek, łopaty [na-
rzędzia], piły [narzędzia], toporki, przyrządy do ostrzenia 
noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 9 baterie elek-
tryczne i akumulatory, lornetki, urządzenia do ważenia, kaski 
ochronne, kompasy [przyrządy pomiarowe], zasilacze siecio-
we, radioodbiorniki, latarnie sygnalizacyjne, taśmy miernicze, 
aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki ratunkowe, radiood-
biorniki zasilane na dynamo, 10 zatyczki do uszu, 11 elek-
tryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewacze dłoni, 
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, lampy oświe-
tleniowe ujęte w tej klasie, latarki kieszonkowe, elektryczne, 
latarnie oświetleniowe, latarnie ujęte w tej klasie, grille, urzą-
dzenia do opiekania i pieczenia ujęte w tej klasie, palniki, 
urządzenia do gotowania na ogniu i ognisku, w tym zapal-
niczki i zapalniczki krzemieniowe, prysznice w formie wodo-
odpornej torby, światła do pojazdów, czołówki, 16 torby 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bibułki i chus-
teczki papierowe, 17 torby [koperty, woreczki] z gumy do pa-
kowania, 18 skóra i imitacja skóry oraz towary wykonane 
z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzę-
ce, kufry i torby podróżne, parasole i parasole przeciwsło-
neczne, laski, kijki marszowe, kije trekkingowe, plecaki, pleca-
ki dziecięce, torby, kosmetyczki bez wyposażenia, 
portmonetki, talerzyki do kijków marszowych, talerzyki 
do kijów trekkingowych, końcówki do kijów trekkingowych, 
nakładki do kijów trekkingowych, pokrowce przeciwdesz-
czowe na plecak, walizki biznesowe wodoodporne, walizki 
wodoodporne, 20 śledzie do namiotów niemetalowe, śpi-
wory, meble kempingowe, w tym krzesła, fotele, łóżka, stoły, 
niemetalowe pojemniki do przechowywania i transportu, 
materace do celów niemedycznych, poduszki nadmuchiwa-
ne do celów niemedycznych, kuchnie turystyczne [meble 
kempingowe], 21 pieprzniczki, otwieracze do butelek, deski 
do krojenia do kuchni, solniczki, talerze, kufle do piwa, kubki, 
łopatki kuchenne, czajniki nieelektryczne, kanki, menażki, mi-
seczki, rondle, zestawy naczyń do gotowania, grille kempin-
gowe, szkło [naczynia], termosy, trójnogi do grilla, butelki 
na napoje, torby izotermiczne, pojemniki izotermiczne, nie-
elektryczne lodówki przenośne, termosy na żywność i napo-
je, kubły, grille [urządzenia do gotowania], torby piknikowe 
z naczyniami, plecaki piknikowe z talerzami, koszyki pikniko-
we z naczyniami, deski do krojenia, chochle do podawania, 
kubki podróżne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i go-
spodarstwa domowego oraz pojemniki, zestawy talerzy pik-
nikowe, 22 sznury, plandeki, liny, sznurki, torby do pakowania 
[koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby do trans-
portu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, 
markizy niemetalowe, namioty, wnyki [sieci], siatki maskują-
ce, sieci rybackie, namioty turystyczne, namioty kempingo-
we, hamaki, namioty promocyjne, 23 zestawy do naprawy 
sprzętu turystycznego zawierające nici i przędze, nici i przę-
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dze ujęte w tej klasie, 24 tkaniny do celów włókienniczych, 
nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka, obrusy tekstyl-
ne, kapy na łóżka, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], 
materiały tekstylne, śpiwory, wkładki do śpiwora, moleskin 
[tkanina], poszewki na poduszki, koce piknikowe, ręczniki, 
worki kompresyjne do śpiworów, pokrycia na materace, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawar-
te w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe 
nakrycia głowy, 26 igły do szycia, napy, naparstki do szycia, 
sprzączki [dodatki do ubrań], guziki, zestawy do naprawy 
sprzętu turystycznego zawierające igły, naparstek i łaty, ujęte 
w tej klasie, 27 maty turystyczne, maty samopompujące, 
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte 
w innych klasach, 35 pokazy towarów, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej I detalicznej, w tym za pośrednictwem 
Internetu, następujących towarów: knoty do lamp gazo-
wych, w tym siatki żarowe, paliwo stałe w kostkach, paliwa 
stałe, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, metale nie-
szlachetne i ich stopy, materiały metalowe na rusztowania 
budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, przenośne 
konstrukcje metalowe, śledzie do namiotów metalowe, haki 
metalowe, metalowe haki i uchwyty do urządzeń do goto-
wania na ognisku, w tym do garnków, menażek, liny stalowe, 
trójnogi metalowe, trójnogi metalowe do zawieszania urzą-
dzeń do gotowania na ognisku, w tym garnków, menażek, 
zamki metalowe, zamki metalowe do pojazdów, metalowe 
klucze do zamków, metalowe kanistry, karabińczyki metalo-
we, pałąki i maszty do namiotów, osłony ogniska chroniące 
przed wiatrem, sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzory-
ki, noże myśliwskie, noże, nieelektryczne otwieracze do pu-
szek, łopaty [narzędzia], piły [narzędzia], toporki, przyrządy 
do ostrzenia noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 
baterie elektryczne i akumulatory, lornetki, urządzenia 
do ważenia, kaski ochronne, kompasy [przyrządy pomiaro-
we], zasilacze sieciowe, radioodbiorniki, latarnie sygnalizacyj-
ne, taśmy miernicze, aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki 
ratunkowe, radioodbiorniki zasilane na dynamo, zatyczki 
do uszu, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewa-
cze dłoni, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, 
lampy oświetleniowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latar-
nie oświetleniowe, latarnie, grille, urządzenia do opiekania 
i pieczenia, palniki, urządzenia do gotowania na ogniu i ogni-
sku, w tym zapalniczki i zapalniczki krzemieniowe, prysznice 
w formie wodoodpornej torby, światła do pojazdów, czo-
łówki, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bi-
bułki i chusteczki papierowe, torby [koperty, woreczki] 
z gumy do pakowania, skóra i imitacja skóry oraz towary wy-
konane z tych materiałów, skóry zwierzęce, kufry i torby po-
dróżne, parasole i parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki mar-
szowe, kije trekkingowe, plecaki, plecaki dziecięce, torby, 
kosmetyczki bez wyposażenia, portmonetki, talerzyki do kij-
ków marszowych, talerzyki do kijów trekkingowych, koń-
cówki do kijów trekkingowych, nakładki do kijów trekkingo-
wych, pokrowce przeciwdeszczowe na plecak, walizki 
biznesowe wodoodporne, walizki wodoodporne, śledzie 
do namiotów niemetalowe, śpiwory, meble kempingowe, 
w tym krzesła, fotele, łóżka, stoły, niemetalowe pojemniki 
do przechowywania i transportu, materace do celów nieme-
dycznych, poduszki nadmuchiwane do celów niemedycz-
nych, kuchnie turystyczne [meble kempingowe], pieprznicz-
ki, otwieracze do butelek, deski do krojenia do kuchni, 
solniczki, talerze, kufle do piwa, kubki, łopatki kuchenne, czaj-
niki nieelektryczne, kanki, menażki, miseczki, rondle, zestawy 
naczyń do gotowania, grille kempingowe, szkło [naczynia], 

termosy, trójnogi do grilla, butelki na napoje, torby izoter-
miczne, pojemniki izotermiczne, nieelektryczne lodówki 
przenośne, termosy na żywność i napoje, kubły, grille [urzą-
dzenia do gotowania], torby piknikowe z naczyniami, plecaki 
piknikowe z talerzami, koszyki piknikowe z naczyniami, deski 
do krojenia, chochle do podawania, kubki podróżne, zastawa 
stołowa, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego 
oraz pojemniki, zestawy talerzy piknikowe, sznury, plandeki, 
liny, sznurki, torby do pakowania [koperty, woreczki] z mate-
riałów tekstylnych, torby do transportu i przechowywania 
materiałów w dużych ilościach, markizy niemetalowe, na-
mioty, wnyki [sieci], siatki maskujące, sieci rybackie, namioty 
turystyczne, namioty kempingowe, hamaki, namioty promo-
cyjne, zestawy do naprawy sprzętu turystycznego zawierają-
ce nici i przędze, nici i przędze, tkaniny do celów włókienni-
czych, narzuty na łóżka, obrusy tekstylne, kapy na łóżka, 
tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], materiały tekstylne, 
śpiwory, wkładki do śpiwora, moleskin [tkanina], poszewki 
na poduszki, koce piknikowe, ręczniki, worki kompresyjne 
do śpiworów, pokrycia na materace, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy i akcesoria do nich, odzież sportowa, obuwie sporto-
we, sportowe nakrycia głowy, igły do szycia, napy, naparstki 
do szycia, sprzączki [dodatki do ubrań], guziki, zestawy 
do naprawy sprzętu turystycznego zawierające igły, napar-
stek i łaty, maty turystyczne, maty samopompujące, gry i za-
bawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, usługi agencji im-
portowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, rozprowadzanie próbek, usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich, usługi sklepów detalicznych on-line, 
reklama banerowa.

(210) 497876 (220) 2019 03 28
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,  

Singapur, SG
(540) (znak słowny)
(540) OUTVENTURE
(510), (511) 4 knoty do lamp gazowych, w tym siatki żarowe, 
paliwo stałe w kostkach, paliwa stałe, 5 apteczki pierwszej 
pomocy, wyposażone, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, 
materiały metalowe na rusztowania budowlane, materiały 
konstrukcyjne metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, 
śledzie do namiotów metalowe, haki metalowe, metalowe 
haki i uchwyty do urządzeń do gotowania na ognisku, w tym 
do garnków, menażek, liny stalowe, trójnogi metalowe, trój-
nogi metalowe do zawieszania urządzeń do gotowania 
na ognisku, w tym garnków, menażek, zamki metalowe, 
zamki metalowe do pojazdów, metalowe klucze do zamków, 
metalowe kanistry, karabińczyki metalowe, pałąki i maszty 
do namiotów, osłony ogniska chroniące przed wiatrem, 
8 sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzoryki, noże myśliw-
skie, noże, nieelektryczne otwieracze do puszek, łopaty [na-
rzędzia], piły [narzędzia], toporki, przyrządy do ostrzenia 
noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 9 baterie elek-
tryczne i akumulatory, lornetki, urządzenia do ważenia, kaski 
ochronne, kompasy [przyrządy pomiarowe], zasilacze siecio-
we, radioodbiorniki, latarnie sygnalizacyjne, taśmy miernicze, 
aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki ratunkowe, radiood-
biorniki zasilane na dynamo, 10 zatyczki do uszu, 11 elek-
tryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewacze dłoni, 
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, lampy oświe-
tleniowe ujęte w tej klasie, latarki kieszonkowe, elektryczne, 
latarnie oświetleniowe, latarnie ujęte w tej klasie, grille, urzą-
dzenia do opiekania i pieczenia ujęte w tej klasie, palniki, 
urządzenia do gotowania na ogniu i ognisku, w tym zapal-
niczki i zapalniczki krzemieniowe, prysznice w formie wodo-
odpornej torby, światła do pojazdów, czołówki, 16 torby 
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z tworzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bibułki i chus-
teczki papierowe, 17 torby [koperty, woreczki] z gumy do pa-
kowania, 18 skóra i imitacja skóry oraz towary wykonane 
z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzę-
ce, kufry i torby podróżne, parasole i parasole przeciwsło-
neczne, laski, kijki marszowe, kije trekkingowe, plecaki, pleca-
ki dziecięce, torby, kosmetyczki bez wyposażenia, 
portmonetki, talerzyki do kijków marszowych, talerzyki 
do kijów trekkingowych, końcówki do kijów trekkingowych, 
nakładki do kijów trekkingowych, pokrowce przeciwdesz-
czowe na plecak, walizki biznesowe wodoodporne, walizki 
wodoodporne, 20 śledzie do namiotów niemetalowe, śpi-
wory, meble kempingowe, w tym krzesła, fotele, łóżka, stoły, 
niemetalowe pojemniki do przechowywania i transportu, 
materace do celów niemedycznych, poduszki nadmuchiwa-
ne do celów niemedycznych, kuchnie turystyczne [meble 
kempingowe], 21 pieprzniczki, otwieracze do butelek, deski 
do krojenia do kuchni, solniczki, talerze, kufle do piwa, kubki, 
łopatki kuchenne, czajniki nieelektryczne, kanki, menażki, mi-
seczki, rondle, zestawy naczyń do gotowania, grille kempin-
gowe, szkło [naczynia], termosy, trójnogi do grilla, butelki 
na napoje, torby izotermiczne, pojemniki izotermiczne, nie-
elektryczne lodówki przenośne, termosy na żywność i napo-
je, kubły, grille [urządzenia do gotowania], torby piknikowe 
z naczyniami, plecaki piknikowe z talerzami, koszyki pikniko-
we z naczyniami, deski do krojenia, chochle do podawania, 
kubki podróżne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i go-
spodarstwa domowego oraz pojemniki, zestawy talerzy pik-
nikowe, 22 sznury, plandeki, liny, sznurki, torby do pakowania 
[koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby do trans-
portu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, 
markizy niemetalowe, namioty, wnyki [sieci], siatki maskują-
ce, sieci rybackie, namioty turystyczne, namioty kempingo-
we, hamaki, namioty promocyjne, 23 zestawy do naprawy 
sprzętu turystycznego zawierające nici i przędze, nici i przę-
dze ujęte w tej klasie, 24 tkaniny do celów włókienniczych, 
nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka, obrusy tekstyl-
ne, kapy na łóżka, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], 
materiały tekstylne, śpiwory, wkładki do śpiwora, moleskin 
[tkanina], poszewki na poduszki, koce piknikowe, ręczniki, 
worki kompresyjne do śpiworów, pokrycia na materace, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawar-
te w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe 
nakrycia głowy, 26 igły do szycia, napy, naparstki do szycia, 
sprzączki [dodatki do ubrań], guziki, zestawy do naprawy 
sprzętu turystycznego zawierające igły, naparstek i łaty, ujęte 
w tej klasie, 27 maty turystyczne, maty samopompujące, 
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte 
w innych klasach, 35 pokazy towarów, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem 
Internetu, następujących towarów: knoty do lamp gazo-
wych, w tym siatki żarowe, paliwo stałe w kostkach, paliwa 
stałe, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, metale nie-
szlachetne i ich stopy, materiały metalowe na rusztowania 
budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, przenośne 
konstrukcje metalowe, śledzie do namiotów metalowe, haki 
metalowe, metalowe haki i uchwyty do urządzeń do goto-
wania na ognisku, w tym do garnków, menażek, liny stalowe, 
trójnogi metalowe, trójnogi metalowe do zawieszania urzą-
dzeń do gotowania na ognisku, w tym garnków, menażek, 
zamki metalowe, zamki metalowe do pojazdów, metalowe 
klucze do zamków, metalowe kanistry, karabińczyki metalo-
we, pałąki i maszty do namiotów, osłony ogniska chroniące 
przed wiatrem, sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzory-

ki, noże myśliwskie, noże, nieelektryczne otwieracze do pu-
szek, łopaty [narzędzia], piły [narzędzia], toporki, przyrządy 
do ostrzenia noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 
baterie elektryczne i akumulatory, lornetki, urządzenia 
do ważenia, kaski ochronne, kompasy [przyrządy pomiaro-
we], zasilacze sieciowe, radioodbiorniki, latarnie sygnalizacyj-
ne, taśmy miernicze, aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki 
ratunkowe, radioodbiorniki zasilane na dynamo, zatyczki 
do uszu, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewa-
cze dłoni, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, 
lampy oświetleniowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latar-
nie oświetleniowe, latarnie, grille, urządzenia do opiekania 
i pieczenia, palniki, urządzenia do gotowania na ogniu i ogni-
sku, w tym zapalniczki i zapalniczki krzemieniowe, prysznice 
w formie wodoodpornej torby, światła do pojazdów, czo-
łówki, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bi-
bułki i chusteczki papierowe, torby [koperty, woreczki] 
z gumy do pakowania, skóra i imitacja skóry oraz towary wy-
konane z tych materiałów, skóry zwierzęce, kufry i torby po-
dróżne, parasole i parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki mar-
szowe, kije trekkingowe, plecaki, plecaki dziecięce, torby, 
kosmetyczki bez wyposażenia, portmonetki, talerzyki do kij-
ków marszowych, talerzyki do kijów trekkingowych, koń-
cówki do kijów trekkingowych, nakładki do kijów trekkingo-
wych, pokrowce przeciwdeszczowe na plecak, walizki 
biznesowe wodoodporne, walizki wodoodporne, śledzie 
do namiotów niemetalowe, śpiwory, meble kempingowe, 
w tym krzesła, fotele, łóżka, stoły, niemetalowe pojemniki 
do przechowywania i transportu, materace do celów nieme-
dycznych, poduszki nadmuchiwane do celów niemedycz-
nych, kuchnie turystyczne [meble kempingowe], pieprznicz-
ki, otwieracze do butelek, deski do krojenia do kuchni, 
solniczki, talerze, kufle do piwa, kubki, łopatki kuchenne, czaj-
niki nieelektryczne, kanki, menażki, miseczki, rondle, zestawy 
naczyń do gotowania, grille kempingowe, szkło [naczynia], 
termosy, trójnogi do grilla, butelki na napoje, torby izoter-
miczne, pojemniki izotermiczne, nieelektryczne lodówki 
przenośne, termosy na żywność i napoje, kubły, grille 
[urządzenia do gotowania], torby piknikowe z naczyniami, 
plecaki piknikowe z talerzami, koszyki piknikowe z naczy-
niami, deski do krojenia, chochle do podawania, kubki po-
dróżne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i gospodar-
stwa domowego oraz pojemniki, zestawy talerzy 
piknikowe, sznury, plandeki, liny, sznurki, torby do pako-
wania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby 
do transportu i przechowywania materiałów w dużych 
ilościach, markizy niemetalowe, namioty, wnyki [sieci], 
siatki maskujące, sieci rybackie, namioty turystyczne, na-
mioty kempingowe, hamaki, namioty promocyjne, zesta-
wy do naprawy sprzętu turystycznego zawierające nici 
i przędze, nici i przędze, tkaniny do celów włókienniczych, 
narzuty na łóżka, obrusy tekstylne, kapy na łóżka, tworzywa 
sztuczne [substytuty tkanin], materiały tekstylne, śpiwory, 
wkładki do śpiwora, moleskin [tkanina], poszewki na po-
duszki, koce piknikowe, ręczniki, worki kompresyjne do śpi-
worów, pokrycia na materace, odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy i akcesoria do nich, odzież sportowa, obuwie sportowe, 
sportowe nakrycia głowy, igły do szycia, napy, naparstki 
do szycia, sprzączki [dodatki do ubrań], guziki, zestawy 
do naprawy sprzętu turystycznego zawierające igły, napar-
stek i łaty, maty turystyczne, maty samopompujące, gry i za-
bawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, usługi agencji im-
portowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, rozprowadzanie próbek, usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich, usługi sklepów detalicznych on-line, 
reklama banerowa.
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(210) 497881 (220) 2019 03 28
(731) IAMBOT GENERAL CORPORATION (INC.), Dover, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie do automatyzacji interakcji między przedsiębiorstwa-
mi i ich klientami, oprogramowanie do użytku w zarządzaniu 
relacjami z klientami [CRM], oprogramowanie do automaty-
zacji procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, opro-
gramowanie komputerowe, mianowicie platformy sztucznej 
inteligencji, platformy analizy danych oraz platformy automa-
tyzacji, oprogramowanie komputerowe oparte na sztucznej 
inteligencji, które rozumie znaczenie oraz intencje zapytań 
oraz poleceń i automatycznie odpowiada lub wykonuje zle-
cone zadania, oprogramowanie i aplikacje mobilne, oprogra-
mowanie i aplikacje desktopowe, oprogramowanie i aplika-
cje serwerowe, oprogramowanie do przetwarzania danych 
i analityki opartej na danych, oprogramowanie do synchro-
nizacji, migracji i tworzenia kopii zapasowych danych, opro-
gramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowa-
nie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, serwery 
w chmurze, 35 doradztwo biznesowe w zakresie ulepszanie 
procesów biznesowych, usługi doradztwa biznesowego 
w dziedzinie zarządzania wiedzą i optymalizacji procesów 
biznesowych, usługi konsultacji biznesowych w dziedzinie 
platform sztucznej inteligencji, platform analizy danych oraz 
platform automatyzacji, przetwarzanie danych, komputero-
we przetwarzanie danych, przetwarzanie danych w chmu-
rze, analiza danych biznesowych, analiza danych w chmurze, 
skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie da-
nymi w chmurze, skomputeryzowane zarządzanie bazami 
danych, udostępnianie komputerowych baz danych on-line, 
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usłu-
ga [PaaS], platforma jako usługa obejmująca platformy opro-
gramowania komputerowego sztucznej inteligencji, platfor-
my oprogramowania z zakresu analizy danych oraz platformy 
oprogramowania z zakresu automatyzacji, platforma jako 
usługa obejmująca platformy oprogramowania kompute-
rowego do automatyzacji interakcji między przedsiębior-
stwami i ich klientami, platforma jako usługa obejmująca 
platformy oprogramowania komputerowego do automaty-
zacji procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, chmura 
obliczeniowa, zasoby w chmurze, umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line 
nie do pobrania do uzyskania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze, chmura obliczeniowa z opro-
gramowaniem do przetwarzania danych i analityki opartej 
na danych, programowanie komputerów, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie 
aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użyt-
kowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 
projektowanie systemów komputerowych, usługi inżynie-
ryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych, 
utrzymywanie, projektowanie i opracowywanie elektronicz-
nych bazy danych, usługi składowania danych.

(210) 497882 (220) 2019 03 28
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,  

Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTVENTURE

(531) 26.02.01, 26.02.03, 27.05.01
(510), (511) 4 knoty do lamp gazowych, w tym siatki żarowe, 
paliwo stałe w kostkach, paliwa stałe, 5 apteczki pierwszej 
pomocy, wyposażone, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, 
materiały metalowe na rusztowania budowlane, materiały 
konstrukcyjne metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, 
śledzie do namiotów metalowe, haki metalowe, metalowe 
haki i uchwyty do urządzeń do gotowania na ognisku, w tym 
do garnków, menażek, liny stalowe, trójnogi metalowe, trój-
nogi metalowe do zawieszania urządzeń do gotowania 
na ognisku, w tym garnków, menażek, zamki metalowe, 
zamki metalowe do pojazdów, metalowe klucze do zamków, 
metalowe kanistry, karabińczyki metalowe, pałąki i maszty 
do namiotów, osłony ogniska chroniące przed wiatrem, 
8 sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzoryki, noże myśliw-
skie, noże, nieelektryczne otwieracze do puszek, łopaty [na-
rzędzia], piły [narzędzia], toporki, przyrządy do ostrzenia 
noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 9 baterie elek-
tryczne i akumulatory, lornetki, urządzenia do ważenia, kaski 
ochronne, kompasy [przyrządy pomiarowe], zasilacze siecio-
we, radioodbiorniki, latarnie sygnalizacyjne, taśmy miernicze, 
aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki ratunkowe, radiood-
biorniki zasilane na dynamo, 10 zatyczki do uszu, 11 elek-
tryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewacze dłoni, 
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, lampy oświe-
tleniowe ujęte w tej klasie, latarki kieszonkowe, elektryczne, 
latarnie oświetleniowe, latarnie ujęte w tej klasie, grille, urzą-
dzenia do opiekania i pieczenia ujęte w tej klasie, palniki, 
urządzenia do gotowania na ogniu i ognisku, w tym zapal-
niczki i zapalniczki krzemieniowe, prysznice w formie wodo-
odpornej torby, światła do pojazdów, czołówki, 16 torby 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bibułki i chus-
teczki papierowe, 17 torby [koperty, woreczki] z gumy do pa-
kowania, 18 skóra i imitacja skóry oraz towary wykonane 
z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, 
kufry i torby podróżne, parasole i parasole przeciwsłoneczne, 
laski, kijki marszowe, kije trekkingowe, plecaki, plecaki dziecię-
ce, torby, kosmetyczki bez wyposażenia, portmonetki, talerzy-
ki do kijków marszowych, talerzyki do kijów trekkingowych, 
końcówki do kijów trekkingowych, nakładki do kijów trekkin-
gowych, pokrowce przeciwdeszczowe na plecak, walizki biz-
nesowe wodoodporne, walizki wodoodporne, 20 śledzie 
do namiotów niemetalowe, śpiwory, meble kempingowe, 
w tym krzesła, fotele, łóżka, stoły, niemetalowe pojemniki 
do przechowywania i transportu, materace do celów nieme-
dycznych, poduszki nadmuchiwane do celów niemedycz-
nych, kuchnie turystyczne [meble kempingowe], 21 pieprz-
niczki, otwieracze do butelek, deski do krojenia do kuchni, 
solniczki, talerze, kufle do piwa, kubki, łopatki kuchenne, czaj-
niki nieelektryczne, kanki, menażki, miseczki, rondle, zestawy 
naczyń do gotowania, grille kempingowe, szkło [naczynia], 
termosy, trójnogi do grilla, butelki na napoje, torby izoter-
miczne, pojemniki izotermiczne, nieelektryczne lodówki 
przenośne, termosy na żywność i napoje, kubły, grille [urzą-
dzenia do gotowania], torby piknikowe z naczyniami, plecaki 
piknikowe z talerzami, koszyki piknikowe z naczyniami, deski 
do krojenia, chochle do podawania, kubki podróżne, zastawa 
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stołowa, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego 
oraz pojemniki, zestawy talerzy piknikowe, 22 sznury, plan-
deki, liny, sznurki, torby do pakowania [koperty, woreczki] 
z materiałów tekstylnych, torby do transportu i przechowy-
wania materiałów w dużych ilościach, markizy niemetalowe, 
namioty, wnyki [sieci], siatki maskujące, sieci rybackie, namio-
ty turystyczne, namioty kempingowe, hamaki, namioty pro-
mocyjne, 23 zestawy do naprawy sprzętu turystycznego za-
wierające nici i przędze, nici i przędze ujęte w tej klasie, 
24 tkaniny do celów włókienniczych, nie ujęte w innych kla-
sach, narzuty na łóżka, obrusy tekstylne, kapy na łóżka, two-
rzywa sztuczne [substytuty tkanin], materiały tekstylne, śpi-
wory, wkładki do śpiwora, moleskin [tkanina], poszewki 
na poduszki, koce piknikowe, ręczniki, worki kompresyjne 
do śpiworów, pokrycia na materace, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież 
sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, 
26 igły do szycia, napy, naparstki do szycia, sprzączki [dodatki 
do ubrań], guziki, zestawy do naprawy sprzętu turystyczne-
go zawierające igły, naparstek i łaty, ujęte w tej klasie, 27 maty 
turystyczne, maty samopompujące, 28 gry i zabawki, artyku-
ły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 
35 pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, 
reklamy telewizyjne, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
I detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu, następują-
cych towarów: knoty do lamp gazowych, w tym siatki żaro-
we, paliwo stałe w kostkach, paliwa stałe, apteczki pierwszej 
pomocy, wyposażone, metale nieszlachetne i ich stopy, ma-
teriały metalowe na rusztowania budowlane, materiały kon-
strukcyjne metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, śle-
dzie do namiotów metalowe, haki metalowe, metalowe haki 
i uchwyty do urządzeń do gotowania na ognisku, w tym 
do garnków, menażek, liny stalowe, trójnogi metalowe, trój-
nogi metalowe do zawieszania urządzeń do gotowania 
na ognisku, w tym garnków, menażek, zamki metalowe, 
zamki metalowe do pojazdów, metalowe klucze do zamków, 
metalowe kanistry, karabińczyki metalowe, pałąki i maszty 
do namiotów, osłony ogniska chroniące przed wiatrem, 
sztućce, w tym noże, widelce i łyżki, scyzoryki, noże myśliw-
skie, noże, nieelektryczne otwieracze do puszek, łopaty [na-
rzędzia], piły [narzędzia], toporki, przyrządy do ostrzenia 
noży, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, baterie elek-
tryczne i akumulatory, lornetki, urządzenia do ważenia, kaski 
ochronne, kompasy [przyrządy pomiarowe], zasilacze siecio-
we, radioodbiorniki, latarnie sygnalizacyjne, taśmy miernicze, 
aparaty nadawczo-odbiorcze, kamizelki ratunkowe, radiood-
biorniki zasilane na dynamo, zatyczki do uszu, elektryczne 
ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewacze dłoni, wentylato-
ry elektryczne do użytku osobistego, lampy oświetleniowe, 
latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, la-
tarnie, grille, urządzenia do opiekania i pieczenia, palniki, 
urządzenia do gotowania na ogniu i ognisku, w tym zapal-
niczki i zapalniczki krzemieniowe, prysznice w formie wodo-
odpornej torby, światła do pojazdów, czołówki, torby z two-
rzyw sztucznych do pakowania, bibuła, bibułki i chusteczki 
papierowe, torby [koperty, woreczki] z gumy do pakowania, 
skóra i imitacja skóry oraz towary wykonane z tych materia-
łów, skóry zwierzęce, kufry i torby podróżne, parasole i para-
sole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, kije trekkingo-
we, plecaki, plecaki dziecięce, torby, kosmetyczki bez 
wyposażenia, portmonetki, talerzyki do kijków marszowych, 
talerzyki do kijów trekkingowych, końcówki do kijów trekkin-
gowych, nakładki do kijów trekkingowych, pokrowce prze-
ciwdeszczowe na plecak, walizki biznesowe wodoodporne, 
walizki wodoodporne, śledzie do namiotów niemetalowe, 

śpiwory, meble kempingowe, w tym krzesła, fotele, łóżka, 
stoły, niemetalowe pojemniki do przechowywania i trans-
portu, materace do celów niemedycznych, poduszki nadmu-
chiwane do celów niemedycznych, kuchnie turystyczne [me-
ble kempingowe], pieprzniczki, otwieracze do butelek, deski 
do krojenia do kuchni, solniczki, talerze, kufle do piwa, kubki, 
łopatki kuchenne, czajniki nieelektryczne, kanki, menażki, mi-
seczki, rondle, zestawy naczyń do gotowania, grille kempin-
gowe, szkło [naczynia], termosy, trójnogi do grilla, butelki 
na napoje, torby izotermiczne, pojemniki izotermiczne, nie-
elektryczne lodówki przenośne, termosy na żywność i napo-
je, kubły, grille [urządzenia do gotowania], torby piknikowe 
z naczyniami, plecaki piknikowe z talerzami, koszyki pikniko-
we z naczyniami, deski do krojenia, chochle do podawania, 
kubki podróżne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i go-
spodarstwa domowego oraz pojemniki, zestawy talerzy pik-
nikowe, sznury, plandeki, liny, sznurki, torby do pakowania 
[koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby do trans-
portu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, 
markizy niemetalowe, namioty, wnyki [sieci], siatki maskują-
ce, sieci rybackie, namioty turystyczne, namioty kempingo-
we, hamaki, namioty promocyjne, zestawy do naprawy 
sprzętu turystycznego zawierające nici i przędze, nici i przę-
dze, tkaniny do celów włókienniczych, narzuty na łóżka, ob-
rusy tekstylne, kapy na łóżka, tworzywa sztuczne [substytuty 
tkanin], materiały tekstylne, śpiwory, wkładki do śpiwora, mo-
leskin [tkanina], poszewki na poduszki, koce piknikowe, ręcz-
niki, worki kompresyjne do śpiworów, pokrycia na materace, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich, odzież 
sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, igły 
do szycia, napy, naparstki do szycia, sprzączki [dodatki 
do ubrań], guziki, zestawy do naprawy sprzętu turystyczne-
go zawierające igły, naparstek i łaty, maty turystyczne, maty 
samopompujące, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna-
styczne, usługi agencji importowo-eksportowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, rozprowadzanie próbek, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi sklepów de-
talicznych on-line, reklama banerowa.

(210) 497883 (220) 2019 03 28
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,  

Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMIT

(531) 03.13.23, 27.05.01
(510), (511) 7 łożyska kulkowe do deskorolek, 8 narzędzia 
i przyrządy ręczne [ręcznie obsługiwane], klucze płaskie 
do nakrętek, 9 kaski ochronne, kaski ochronne do użytku 
sportowego, kaski ochronne do jazdy na deskorolce, gogle 
snowboardowe, 18 plecaki, torby, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież 
sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, rę-
kawice do jazdy na deskorolce, rękawice snowboardowe, 
buty snowboardowe, części akcesoriów do odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, zawarte w tej klasie, 28 gry i zabawki, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 
deskorolki, w tym typu waveboard, candyboard, longboard, 
deski surfingowe, deski snowboardowe, torby na deskorolki, 
deski surfingowe, deski snowboardowe, ochraniacze spor-
towe, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, torby 
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na maski osłaniające twarz, maski snowboardowe, ochrania-
cze na klatkę piersiową, ochraniacze [części strojów sporto-
wych], ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochrania-
cze do jazdy na deskorolce, elementy i części wymienne 
do deskorolek ujęte w tej klasie, w tym blaty do deskorolek, 
trucki do deskorolek, gumowe tulejki do trucków w desko-
rolkach, kółka do deskorolek, taśmy grip tape do deskorolek, 
podkładki pod trucki w deskorolkach, samoprzylepne taśmy 
antypoślizgowe do przyklejania na blat deskorolki, zapięcia 
do nart do spinania ze sobą nart na czas ich przechowywa-
nia lub transportu, w tym rzepy do nart, wiązania snowbo-
ardowe, pokrowce na deski snowboardowe, ochraniacze 
na nadgarstki, ochraniacze na plecy, ochraniacze na kolana 
[artykuły sportowe].

(210) 497885 (220) 2019 03 28
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,  

Singapur, SG
(540) (znak słowny)
(540) TERMIT
(510), (511) 7 łożyska kulkowe do deskorolek, 8 narzędzia 
i przyrządy ręczne [ręcznie obsługiwane], klucze płaskie 
do nakrętek, 9 kaski ochronne, kaski ochronne do użytku 
sportowego, kaski ochronne do jazdy na deskorolce, gogle 
snowboardowe, 18 plecaki, torby, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież 
sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, rę-
kawice do jazdy na deskorolce, rękawice snowboardowe, 
buty snowboardowe, części akcesoriów do odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, zawarte w tej klasie, 28 gry i zabawki, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 
deskorolki, w tym typu waveboard, candyboard, longboard, 
deski surfingowe, deski snowboardowe, torby na deskorolki, 
deski surfingowe, deski snowboardowe, ochraniacze spor-
towe, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, torby 
na maski osłaniające twarz, maski snowboardowe, ochrania-
cze na klatkę piersiową, ochraniacze [części strojów sporto-
wych], ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochrania-
cze do jazdy na deskorolce, elementy i części wymienne 
do deskorolek ujęte w tej klasie, w tym blaty do deskorolek, 
trucki do deskorolek, gumowe tulejki do trucków w desko-
rolkach, kółka do deskorolek, taśmy grip tape do deskorolek, 
podkładki pod trucki w deskorolkach, samoprzylepne taśmy 
antypoślizgowe do przyklejania na blat deskorolki, zapięcia 
do nart do spinania ze sobą nart na czas ich przechowywa-
nia lub transportu, w tym rzepy do nart, wiązania snowbo-
ardowe, pokrowce na deski snowboardowe, ochraniacze 
na nadgarstki, ochraniacze na plecy, ochraniacze na kolana 
[artykuły sportowe].

(210) 497886 (220) 2019 03 28
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,  

Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLISSADE

(531) 06.01.04, 26.01.13, 27.05.01, 26.01.10
(510), (511) 9 ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ka-
ski ochronne do uprawiania sportu, w tym kaski dla narcia-
rzy i snowboardzistów, gogle narciarskie i snowboardowe, 
w tym gogle do narciarstwa alpejskiego, pokrowce na go-
gle narciarskie i snowboardowe, szyby do gogli narciarskich 

i snowboardowych, torby sportowe przeznaczone do trans-
portu kasków ochronnych dla narciarzy i snowboardzistów, 
18 plecaki, torby wymienione w tej klasie, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, 
odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia gło-
wy, kurtki [odzież], kurtki puchowe, kurtki pikowane, spodnie, 
spodnie ocieplane, pulowery, swetry, ciepła bielizna [z dłu-
gim rękawem i długimi nogawkami], bluzy sportowe, ko-
szulki z długimi rękawami, kombinezony jednoczęściowe, 
kombinezony, skarpetki, czapki, maski narciarskie, opaski 
na głowę, podkolanówki, rękawiczki, rękawice narciarskie, ko-
miniarki, kominiarki narciarskie, rękawiczki z jednym palcem, 
bielizna osobista, majtki, podkoszulki, biustonosze, 28 arty-
kuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, kij-
ki narciarskie, kijki do narciarstwa alpejskiego, talerzyki do kij-
ków narciarskich, w tym talerzyki do kijków do narciarstwa 
alpejskiego, rzepy do spinania nart na czas ich transportu 
lub przechowywania, paski do spinania nart i kijków na czas 
ich transportu lub przechowywania, torby przeznaczone 
do przechowywania nart, torby do przechowywania butów 
narciarskich lub snowboardowych.

(210) 497915 (220) 2019 03 29
(731) APIS NATURAL COSMETICS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APIS NATURAL COSMETICS

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], na-
wilżające balsamy do ciała [kosmetyki], środki nawilżające 
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, kosmetyki, 
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki upiększające, środki na-
wilżające [kosmetyki], koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
żele nawilżające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmety-
ki], kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające 
pantenol, kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do pie-
lęgnacji urody, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki 
w gotowych zestawach, kosmetyki w formie mleczek, kre-
my do ciała [kosmetyki], kosmetyki zawierające kwas hia-
luronowy, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], 
płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], szampony koloryzu-
jące, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, 
szampony zmiękczające, szampon do włosów, szampony 
do włosów, szampony z odżywką do włosów, nielecznicze 
szampony do włosów, balsamy do włosów, olejki do włosów, 
żele do włosów, woski do włosów, rozjaśniacze do włosów, 
toniki do włosów, kremy do włosów, krem do włosów, ko-
smetyki do włosów, płyny do włosów, lakiery do włosów, 
pianki do włosów, maseczki do włosów, pudry do włosów, 
serum do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, nieleczni-
cze płyny do włosów, preparaty nabłyszczające do włosów, 
płyny ochronne do włosów, środki do pielęgnacji włosów, 
żele ochronne do włosów, preparaty do koloryzacji włosów, 
preparaty do skręcania włosów, płyny do ondulacji włosów, 
proszek do mycia włosów, kremy ochronne do włosów, pian-
ki ochronne do włosów, preparaty do kuracji włosów, serum 
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do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, płyny 
do kuracji wzmacniających włosy, produkty do ochrony 
farbowanych włosów, żele w sprayu do układania włosów, 
płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], preparaty 
kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty do pielę-
gnacji włosów, nie do celów medycznych, produkty do za-
pobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, 
toniki kosmetyczne do ciała, toniki do skóry nielecznicze, 
toniki do skóry, toniki do włosów, toniki [kosmetyki], toniki 
kosmetyczne do twarzy, toniki do twarzy [kosmetyki], toni-
ki do użytku kosmetycznego, kremy oczyszczające, kremy 
perfumowane, kremy złuszczające, kremy nielecznicze, kre-
my kosmetyczne, kremy samoopalające, kremy przeciw-
zmarszczkowe, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy ko-
rygujące, kremy nawilżające, kremy przeciw piegom, kremy 
ujędrniające skórę, kremy do twarzy, kremy do aromaterapii, 
kremy do ciała, kremy do rąk, kremy na dzień, kremy na noc, 
kremy do skóry, kremy do mycia, kremy do demakijażu, kre-
my pod prysznic, nielecznicze kremy do kąpieli, kremy do re-
dukcji cellulitu, kremy do oczy szczania skóry, nielecznicze 
kremy do stóp, kremy wybielające do skóry, kremy do opa-
lania skóry, nielecznicze kremy pod oczy, kremy redukujące 
plamy starcze, kremy kosmetyczne do rąk, kremy chroniące 
przed słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż 
lecznicze], kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kre-
my przeciw starzeniu się skóry, kremy kosmetyczne do skóry 
suchej, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy, 
emulsje i żele nawilżające, zapachowe płyny i kremy do pielę-
gnacji ciała, 5 lecznicze szampony, szampony lecznicze, środ-
ki pobudzające wzrost włosów, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze preparaty na porost włosów, preparaty lecznicze 
na porost włosów, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji włosów, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, 
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, farmaceutyczne pro-
dukty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne dla lu-
dzi, balsamy do celów farmaceutycznych, wywary do celów 
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia 
chorób skóry, preparaty farmaceutyczne do użytku u derma-
tologii, lecznicze szampony, szampony lecznicze, środki po-
budzające wzrost włosów, lecznicze płyny do włosów, lecz-
nicze preparaty na porost włosów, toniki do skóry [lecznicze], 
toniki do celów medycznych, kremy lecznicze, lecznicze 
kremy ochronne, lecznicze kremy do stóp, kremy lecznicze 
do pielęgnacji skóry, toniki do skóry [lecznicze], toniki do ce-
lów medycznych, kremy lecznicze, lecznicze kremy ochron-
ne, lecznicze kremy do stóp, kremy lecznicze do pielęgnacji 
skóry, 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie arty-
kułów kosmetycznych.

(210) 497930 (220) 2019 03 29
(731) GRZESIKIEWICZ JAN PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCAJ

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe, wyposażenia 
domu.

(210) 497947 (220) 2019 03 30
(731) DAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAKOMA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej na-
stępujących towarów: produkty chemiczne do renowacji 
skór, silikony do skór, preparaty do zmiękczania skór, środki 
chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych i skóry, 
środki do konserwacji skóry, środki do pielęgnacji i zabezpie-
czania produktów ze skóry naturalnej, ekologicznej, zamszu, 
nubuku w formie kremów, past, wosków, aerozoli, pasty 
do obuwia, wosk do obuwia, krem do obuwia, preparaty 
czyszczące do obuwia, kosmetyki do obuwia, kremy, pasty 
i wosk do skór zwierzęcych, preparaty do czyszczenia, pasty 
do podłogi i mebli, środki do polerowania, preparaty do po-
lerowania, kremy i woski do polerowania, wosk do podłóg, 
wosk do parkietów, preparaty do pielęgnacji, konserwacji, 
czyszczenia i polerowania mebli z drewna, imitacji drewna 
i tworzyw sztucznych, kosmetyki, dezodoranty do użytku 
osobistego, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, 
mydła przeciwpotowe do stóp, perfumy, produkty perfu-
meryjne, dezodoranty do obuwia, wkładki do obuwia do ce-
lów ortopedycznych, usztywniające wkładki ortopedyczne, 
wkładki korekcyjne i profilaktyczne przeciwko płaskostopiu, 
ortopedyczne wkładki do obuwia wspomagające, półw-
kładki, podpiętki, zapiętki i wyściółki do obuwia do celów 
ortopedycznych, szczotki do butów, szczotki do nakładania 
substancji konserwujących na obuwie, szczotki do czyszcze-
nia obuwia, szczotki do polerowania obuwia, gąbki ścierne 
do szorowania skór, gumowe kostki do czyszczenia obuwia, 
skór, zamszu i nubuku, łyżki do butów, prawidła do butów, 
pachołki do ściągania butów, nieelektryczne przyrządy 
do woskowania i polerowania butów, ściereczki do czysz-
czenia, waciki do czyszczenia, miotełki do usuwania kurzu 
z mebli, ściereczki do wycierania mebli, wkładki do obuwia, 
wkładki do obuwia relaksujące, wkładki do obuwia żelowe, 
wkładki do obuwia antyperspiracyjne, wkładki do obuwia za-
pachowe, półwkładki, podpiętki, zapiętki i wyściółki do obu-
wia, sznurowadła do butów, zapięcia do obuwia, sprzączki 
do obuwia, haczyki do obuwia, ozdoby do obuwia, 40 wy-
rób produktów na zamówienie, produkcja na zamówienie 
następujących towarów: wkładki do obuwia do celów orto-
pedycznych, usztywniające wkładki ortopedyczne, wkładki 
korekcyjne i profilaktyczne przeciwko płaskostopiu, ortope-
dyczne wkładki do obuwia wspomagające, półwkładki, pod-
piętki, zapiętki i wyściółki do obuwia do celów ortopedycz-
nych, wkładki do obuwia, wkładki do obuwia relaksujące, 
wkładki do obuwia żelowe, wkładki do obuwia antyperspira-
cyjne, wkładki do obuwia zapachowe, półwkładki, podpiętki, 
zapiętki i wyściółki do obuwia, kosmetyki do obuwia.

(210) 497954 (220) 2019 03 30
(731) KOPER PIOTR DORAKO, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORAKO
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(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe wkłady kominkowe, metalowy 
osprzęt do wkładów kominkowych, metalowe barierki 
ochronne, ekrany paleniskowe, metalowe trzony kominko-
we, kraty ochronne piecowe, kształtki rurowe, metalowe 
przewody do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych, wieszaki metalowe, 11 kominki domowe, wy-
posażenie do kominków, kraty kominkowe domowe, piece 
z gorącym powietrzem, wyposażenie do pieców, dmucha-
wy klimatyzacyjne, kratki wentylacyjne, ruszty i kratownice 
paleniskowe, paleniska, zasuwy kominowe, piece do saun, 
sauny, łaźnie, wanny, brodziki, kabiny natryskowe, drzwi 
do kabin natryskowych i łaźni parowych, panele natryskowe, 
baterie kranowe, 19 niemetalowe konstrukcje kabin, boksów 
kąpielowych i basenów, kamienne obudowy kominkowe, 
37 instalowanie, naprawa i konserwacja urządzeń ogrze-
wania domowego takich jak wszelkiego typu kominki i pie-
ce oraz instalowanie, naprawa i konserwacja saun, pieców 
do saun, łaźni, wanien, wyposażenia i akcesoriów do saun 
i do łazienek.

(210) 497970 (220) 2019 04 01
(731) LISHCHENKO IGOR, Żytomierz, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBREO

(531) 01.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie z bursztynu, 
19 formy odlewnicze niemetalowe, materiały budowlane 
niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, płytki ścienne nie-
metalowe dla budownictwa, podłogi niemetalowe, podło-
gowe płytki niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, 
schody niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki działowe 
niemetalowe, tynk, zaprawy budowlane, 20 bursztyn, meble, 
37 budownictwo, murarstwo, tynkowanie, usługi doradztwa 
budowlanego.

(210) 497971 (220) 2019 04 01
(731) AB TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) adam baron
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, 
kasetki, kapelusze, klasery, komplety podróżne, kopertówki, 
kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki, 
pojemniki na wizytówki, pokrowce, portfele, portmonetki, 
pudła, rączki, rzemyki, sakwy, sakiewki, siatki, saszetki, teczki, 
tornistry, torby, torebki, torebki damskie, torebki do nosze-
nia przy pasku, torebki noszone na biodrach, uchwyty, wa-
lizki, walizy, worki, woreczki, derki końskie. kagańce, obroże, 
smycze.

(210) 497972 (220) 2019 04 01
(731) AB TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-

DZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 04.03.09, 29.01.11
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, 
kasetki, kapelusze, klasery, komplety podróżne, kopertówki, 
kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki, 
pojemniki na wizytówki, pokrowce, portfele, portmonetki, 
pudła, rączki, rzemyki, sakwy, sakiewki, siatki, saszetki, teczki, 
tornistry, torby, torebki, torebki damskie, torebki do nosze-
nia przy pasku, torebki noszone na biodrach, uchwyty, wa-
lizki, walizy, worki, woreczki, derki końskie. kagańce, obroże, 
smycze.

(210) 497973 (220) 2019 04 01
(731) AB TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.02.18, 27.01.06, 29.01.11
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, 
kasetki, kapelusze, klasery, komplety podróżne, kopertówki, 
kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki, 
pojemniki na wizytówki, pokrowce, portfele, portmonetki, 
pudła, rączki, rzemyki, sakwy, sakiewki, siatki, saszetki, teczki, 
tornistry, torby, torebki, torebki damskie, torebki do nosze-
nia przy pasku, torebki noszone na biodrach, uchwyty, wa-
lizki, walizy, worki, woreczki, derki końskie. kagańce, obroże, 
smycze.

(210) 497974 (220) 2019 04 01
(731) AB TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAM BARON

(531) 04.03.09, 24.01.01, 26.02.18, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, 
kasetki, kapelusze, klasery, komplety podróżne, kopertówki, 
kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki, 
pojemniki na wizytówki, pokrowce, portfele, portmonetki, 
pudła, rączki, rzemyki, sakwy, sakiewki, siatki, saszetki, teczki, 
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tornistry, torby, torebki, torebki damskie, torebki do nosze-
nia przy pasku, torebki noszone na biodrach, uchwyty, wa-
lizki, walizy, worki, woreczki, derki końskie. kagańce, obroże, 
smycze.

(210) 497993 (220) 2019 04 01
(731) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KYK BEARINGS

(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia jako części maszyn, regula-
tory ciśnienia jako części maszyn, zawory ciśnienia jako czę-
ści maszyn, cylindry do maszyn, cylindry do silników łożyska 
dla czopów, czopy jako części maszyn, maszyny do filtrowa-
nia, filtry jako części maszyn lub silników, filtry jako wkłady 
do maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne, koła maszyn, 
pasy do kół pasowych, koła zębate jako zespoły maszyno-
we, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, 
łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska jako 
części maszyn, łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska 
kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, miechy jako części maszyn, młoty 
elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu 
inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne 
niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, narzędzia jako części maszyn, od-
tłuszczacie maszyny, osie do maszyn, osłony maszyn, paski 
napędowe do wentylatorów silników, pasy do maszyn pasy 
do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe do pod-
nośników, młoty pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia 
sterujące do maszyn i silników, podajniki jako części maszyn, 
podajniki taśm jako maszyny, łańcuchy do podnośników jako 
części maszyn, pasy napędowe do podnośników, podstawy 
jako statywy maszyn, pokrywy jako części maszyn, pokrywy 
jako części maszyn, pokrywy jako osłony jako części maszyn, 
pompy jako części maszyn lub silników, pompy jako maszy-
ny, pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze 
sprężone, pasy do prądnic, łożyska przeciwcierne do maszyn, 
przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż 
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż do po-
jazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne 
niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne 
niż do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia jako części 
maszyn, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, 
silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita jako 
maszyny lub części maszyn, smarownice jako części maszyn, 
pompy smarownicze, sprężarki jako maszyny, sprężyny jako 
części maszyn, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, 
sprzęgła stałe jako złącza inne niż do pojazdów lądowych, 
mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silni-
ków, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, szczotki 
jako części maszyn, taśmy do kół pasowych, tłoki jako części 
maszyn lub silników, łożyska do wałów transmisyjnych, wi-
bratory jako maszyny do celów przemysłowych, zawory jako 
części maszyn lub silników, zawory jako części maszyn, koła 

zębate jako zespoły maszynowe, 35 oferowanie w mediach 
produktów dla detalicznego handlu, zarządzanie w zakresie 
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w punktach informacji konsumenckiej, 
handlowe wyceny, wszystkie wymienione usługi dotyczą 
wyłącznie następujących towarów: reduktory ciśnienia jako 
części maszyn, regulatory ciśnienia jako części maszyn, zawo-
ry ciśnienia jako części maszyn, cylindry do maszyn, cylindry 
do silników łożyska dla czopów, czopy jako części maszyn, 
maszyny do filtrowania, filtry jako części maszyn lub silników, 
filtry jako wkłady do maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne, 
koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła zębate jako zespoły 
maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lą-
dowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska 
jako części maszyn, łożyska do wałów transmisyjnych, łoży-
ska kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z auto-
matycznym smarowaniem, miechy jako części maszyn, mło-
ty elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu 
inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne 
niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, narzędzia jako części maszyn, od-
tłuszczacie maszyny, osie do maszyn, osłony maszyn, paski 
napędowe do wentylatorów silników, pasy do maszyn pasy 
do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe do pod-
nośników, młoty pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia 
sterujące do maszyn i silników, podajniki jako części maszyn, 
podajniki taśm jako maszyny, łańcuchy do podnośników jako 
części maszyn, pasy napędowe do podnośników, podstawy 
jako statywy maszyn, pokrywy jako części maszyn, pokrywy 
jako części maszyn, pokrywy jako osłony jako części maszyn, 
pompy jako części maszyn lub silników, pompy jako maszy-
ny, pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze 
sprężone, pasy do prądnic, łożyska przeciwcierne do maszyn, 
przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż 
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż do po-
jazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne 
niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne 
niż do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia jako części 
maszyn, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, 
silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita jako 
maszyny lub części maszyn, smarownice jako części maszyn, 
pompy smarownicze, sprężarki jako maszyny, sprężyny jako 
części maszyn, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, 
sprzęgła stałe jako złącza inne niż do pojazdów lądowych, 
mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silni-
ków, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, szczotki 
jako części maszyn, taśmy do kół pasowych, tłoki jako części 
maszyn lub silników, łożyska do wałów transmisyjnych, wi-
bratory jako maszyny do celów przemysłowych, zawory jako 
części maszyn lub silników, zawory jako części maszyn, koła 
zębate jako zespoły maszynowe, 37 informacja o naprawach, 
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 39 dostarczanie 
towarów, 42 badania w dziedzinie mechaniki, inżynieria 
techniczna.

(210) 498000 (220) 2019 04 01
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) silky drai
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.

(210) 498009 (220) 2019 04 01
(731) CAI FENGWEI, 
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CUCOO

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 zegarki.

(210) 498012 (220) 2019 04 01
(731) SYSTEM 7 SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYSTEM 7 SECURITY

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne prze-
wodzące, transformujące, sygnalizacyjne, przełączające 
i kontrolno-sterujące, urządzenia i przyrządy elektroniczne 
przewodzące, transformujące, sygnalizacyjne, przełączające 
i kontrolno-sterujące, mierniki i analizatory, sprzęt telewizji 
satelitarnej, kablowej i naziemnej, sprzęt telewizji dozoro-
wej CCTV, urządzenia do przetwarzania danych, urządze-
nia do transmisji i odbioru łączności wizyjnej, urządzenia 
systemów zdalnego sterowania, sprzęt telekomunikacyjny, 
teletransmisyjny, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, 
radiowe, telewizyjne, kompletne zestawy urządzeń alarmo-
wych sygnalizacji włamania i napadu oraz kompletne zesta-
wy urządzeń pożarowych, kamery, monitory, magnetowidy, 
rejestratory, centrale sygnalizacji włamania i napadu, anteny, 
nadajniki, czujniki alarmowe, czujniki pożarowe i dymowe, 
czujniki podczerwieni, czujniki zbicia szyby, czujniki drgań, 
detektory, sygnalizatory linii telefonicznej, sterowniki do ra-
diolinii, radiolinie, czytniki informacji, karty magnetyczne 
kodowane, zamki elektryczne i elektroniczne, komputery, 
podzespoły i części komputerowe, osprzęt komputerowy 
peryferyjny, bezpieczniki, baterie, akumulatory.

(210) 498013 (220) 2019 04 01
(731) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM TRAUMA

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne 
i chirurgiczne.

(210) 498018 (220) 2019 04 01
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE
(540) (znak słowny)
(540) THESORUS
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania szkodników, fungicy-
dy, herbicydy.

(210) 498021 (220) 2019 04 01
(731) Evonik Degussa GmbH, Essen, DE
(540) (znak słowny)
(540) DYNASYLAN
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle w szcze-
gólności funkcyjne silany i/lub siloxany, wodne silany i/lub 
siloxany, wodne lub oparte na wodzie kompozycje silanów 
i/lub wodne lub oparte na wodzie kompozycje siloxano-
we oraz systemy modularne składające się z funkcyjnych 
silanów i/lub siloxanów, wodnych silanów, wodnych siloxa-
nów, wodnych lub opartych na wodzie kompozycji silanów  
i/lub wodnych lub opartych na wodzie kompozycji siloxa-
nowych, związki chemiczne, w szczególności składające się 
z silanów lub siloxanów, chemikalia stosowane w przemyśle, 
w szczególności ortokrzemian (tetra)etylu, (TEOS), chemi-
kalia stosowane w przemyśle, w szczególności winylosilany 
i/lub sieciowo silowane, substancje chemiczne, materiały 
chemiczne i preparaty chemiczne, w szczególności do pro-
dukcji promotorów adhezji, wypełniaczy, spoiw, środków 
wiążących, środków wodoodpornych, dodatki chemiczne, 
w szczególności antyoksydanty, dezaktywatory metalu, do-
datki przetwórcze, w szczególności do tworzyw sztucznych, 
związków chemicznych, spoiw i/lub materiałów uszczelnia-
jących, kabli, włókna szklanego, tkanin z włókna szklanego, 
kosmetyków, preparatów farmaceutycznych, farb, pokostów, 
lakierów, inhibitorów rdzy, preparatów do zabezpieczania 
drewna, środków wodoodpornych, środków antykorozyj-
nych, barwników, bejc, powłok oraz do obróbki metalu, pro-
motory adhezji, w szczególności pomiędzy organicznymi 
substancjami wiążącymi i podłożami nieorganicznymi, środ-
ki współsieciujące, substancje pochłaniające wodę do spoiw 
i środków uszczelniających, chemikalia do produkcji środków 
wiążących, środki wiążące i systemy środków wiążących 
w postaci chemikaliów stosowanych w przemyśle, w szcze-
gólności środki wiążące i systemy środków wiążących oparte 
na rozpuszczalnikach lub na wodzie bazujące na funkcyj-
nych silanach i/lub siloxanach i/lub ortokrzemianie (tetra)
etylu (TEOS), 2 farby, pokosty, lakiery, inhibitory rdzy, pre-
paraty do zabezpieczania drewna, środki wodoodoporne, 
środki zabezpieczające przed korozją, koloranty, bejce oraz 
barwniki.

(210) 498023 (220) 2019 04 01
(731) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM SPINE

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne 
i chirurgiczne.
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(210) 498025 (220) 2019 04 01
(731) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-

ŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM SPINE

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne 
i chirurgiczne.

(210) 498027 (220) 2019 04 01
(731) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM CRANIOFACIAL

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne 
i chirurgiczne.

(210) 498029 (220) 2019 04 01
(731) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARSPINE system 2 MIS Minimally Invasive Surgery

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 25.03.01, 26.04.17
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne 
i chirurgiczne.

(210) 498031 (220) 2019 04 01
(731) SARE SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARE hub integrate to sell

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 dane na nośnikach magnetycznych, optycz-
nych, interfejsy, programy komputerowe (software) ładowal-
ne, programy komputerowe nagrane, komputerowe progra-
my sterujące, 35 usługi reklamowe i promocyjne :  produkcja 
reklam, animacje i wizualizacje komputerowe, prowadzenie 
kampanii reklamowych na rzecz osób trzecich, usługi mar-

ketingowe, usługi informatyczne w zakresie produkcji inter-
netowych reklam i ogłoszeń, stron portali internetowych, 
rozpowszechnianie informacji i ogłoszeń reklamowych 
w sieciach teleinformatycznych, usługi w zakresie kompila-
cji informacji do komputerowych baz danych, systematyza-
cja informacji w komputerowych bazach danych, 38 usłu-
gi komputerowego przesyłania danych i obrazów, usługi 
komunikacji radiowej, telefonicznej i telewizyjnej, poczty 
elektronicznej, przekazu satelitarnego, przekazu danych, ob-
razów i informacji na nośnikach cyfrowych, magnetycznych 
i optycznych, usługi telewizji kablowej.

(210) 498033 (220) 2019 04 01
(731) GÓRNIK GRZEGORZ SCHRON DEFENCE, Żyrardów
(540) (znak słowny)
(540) Pas obezwładniający BOA
(510), (511) 10 pasy unieruchamiające.

(210) 498035 (220) 2019 04 01
(731) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KYK

(531) 26.11.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia jako części maszyn, regula-
tory ciśnienia jako części maszyn, zawory ciśnienia jako czę-
ści maszyn, cylindry do maszyn, cylindry do silników łożyska 
dla czopów, czopy jako części maszyn, maszyny do filtrowa-
nia, filtry jako części maszyn lub silników, filtry jako wkłady 
do maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne, koła maszyn, 
pasy do kół pasowych, koła zębate jako zespoły maszyno-
we, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, 
łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska jako 
części maszyn, łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska 
kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, miechy jako części maszyn, młoty 
elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu 
inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne 
niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, narzędzia jako części maszyn, od-
tłuszczacze maszyny, osie do maszyn, osłony maszyn, paski 
napędowe do wentylatorów silników, pasy do maszyn, pasy 
do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe do pod-
nośników, młoty pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia 
sterujące do maszyn i silników, podajniki jako części maszyn, 
podajniki taśm jako maszyny, łańcuchy do podnośników jako 
części maszyn, pasy napędowe do podnośników, podstawy 
jako statywy maszyn, pokrywy jako części maszyn, pokrywy 
jako części maszyn, pokrywy jako osłony jako części maszyn, 
pompy jako części maszyn lub silników, pompy jako maszy-
ny, pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze 
sprężone, pasy do prądnic, łożyska przeciwcierne do maszyn, 
przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż 
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż do po-
jazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne 
niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne 
niż do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia jako części 
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maszyn, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, 
silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita jako 
maszyny lub części maszyn, smarownice jako części maszyn, 
pompy smarownicze, sprężarki jako maszyny, sprężyny jako 
części maszyn, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, 
sprzęgła stałe jako złącza inne niż do pojazdów lądowych, 
mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silni-
ków, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, szczotki 
jako części maszyn, taśmy do kół pasowych, tłoki jako części 
maszyn lub silników, łożyska do wałów transmisyjnych, wi-
bratory jako maszyny do celów przemysłowych, zawory jako 
części maszyn lub silników, zawory jako części maszyn, koła 
zębate jako zespoły maszynowe, 35 oferowanie w mediach 
produktów dla detalicznego handlu, zarządzanie w zakresie 
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w punktach informacji konsumenckiej, 
handlowe wyceny, wszystkie wymienione usługi dotyczą 
wyłącznie następujących towarów: reduktory ciśnienia jako 
części maszyn, regulatory ciśnienia jako części maszyn, zawo-
ry ciśnienia jako części maszyn, cylindry do maszyn, cylindry 
do silników, łożyska dla czopów, czopy jako części maszyn, 
maszyny do filtrowania, filtry jako części maszyn lub silników, 
filtry jako wkłady do maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne, 
koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła zębate jako zespoły 
maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lą-
dowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska 
jako części maszyn, łożyska do wałów transmisyjnych, łoży-
ska kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z auto-
matycznym smarowaniem, miechy jako części maszyn, mło-
ty elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu 
inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne 
niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, narzędzia jako części maszyn, od-
tłuszczacze maszyny, osie do maszyn, osłony maszyn, paski 
napędowe do wentylatorów silników, pasy do maszyn, pasy 
do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe do pod-
nośników, młoty pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia 
sterujące do maszyn i silników, podajniki jako części maszyn, 
podajniki taśm jako maszyny, łańcuchy do podnośników jako 
części maszyn, pasy napędowe do podnośników, podstawy 
jako statywy maszyn, pokrywy jako części maszyn, pokrywy 
jako części maszyn, pokrywy jako osłony jako części maszyn, 
pompy jako części maszyn lub silników, pompy jako maszy-
ny, pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze 
sprężone, pasy do prądnic, łożyska przeciwcierne do maszyn, 
przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż 
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż do po-
jazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne 
niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne niż 
do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia jako części ma-
szyn, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki 
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita jako maszyny 
lub części maszyn, smarownice jako części maszyn, pompy 
smarownicze, sprężarki jako maszyny, sprężyny jako części 
maszyn, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła 
stałe jako złącza inne niż do pojazdów lądowych, mechani-
zmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, mecha-
nizmy sterownicze do maszyn i silników, szczotki jako części 
maszyn, taśmy do kół pasowych, tłoki jako części maszyn lub 
silników, łożyska do wałów transmisyjnych, wibratory jako 
maszyny do celów przemysłowych, zawory jako części ma-
szyn lub silników, zawory jako części maszyn, koła zębate jako 
zespoły maszynowe, 37 informacja o naprawach, instalacja, 
konserwacja i naprawy maszyn, 39 dostarczanie towarów, 
42 badania w dziedzinie mechaniki, inżynieria techniczna.

(210) 498039 (220) 2019 04 01
(731) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM CRANIO FACIAL

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne 
i chirurgiczne.

(210) 498040 (220) 2019 04 01
(731) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM TRAUMA

(531) 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01, 26.11.08, 29.01.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne 
i chirurgiczne.

(210) 498044 (220) 2019 04 01
(731) SGI SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USTRONIE MOKOTÓW

(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 35 reklama, usługi w zakresie: organizacji i zarzą-
dzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy 
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, 
użyczenia, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzeda-
ży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy 
rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo fi-
nansowe, usługi finansowe, 37 usługi w zakresie: budownic-
twa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie  
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług 
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instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji 
budynków, konserwacji obiektów budowlano - mieszkanio-
wych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kuba-
turowych, roboty ziemne, wykonywanie dróg i nawierzchni.

(210) 498045 (220) 2019 04 01
(731) SYSTEM PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIAGARA METALOWY SYSTEM RYNNOWY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 dachowe rynny metalowe, metalowe rury 
odpływowe.

(210) 498048 (220) 2019 04 01
(731) ACV INTERNATIONAL, Beersel, BE
(540) (znak słowny)
(540) NEXTRA
(510), (511) 11 bojlery.

(210) 498053 (220) 2019 04 01
(731) PAJKA LESZEK HALO TRANS TAXI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HALO OK TAXI 196 23 196 28

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.17.11, 16.01.11, 26.04.02, 26.04.07, 
26.04.16, 26.04.17, 26.04.18

(510), (511) 39 transport.

(210) 498056 (220) 2019 04 01
(731) WRONKOWSKI ŁUKASZ, Budzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRONKOWSKI

(531) 27.01.05, 29.01.12, 05.07.02, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.15, 
26.04.18

(510), (511) 31 nasienie żyta, nasiona, nasiona dla ptaków, 
nasiona dla rolnictwa, nasiona do celów ogrodniczych, na-
siona do siewu, nasiona do upraw, nasiona jadalne, nasiona 
kwiatów, nasiona lnu, nasiona owoców, nasiona powlekane 
nawozem, nasiona powlekane preparatami przeciwpasożyt-
niczymi, nasiona pszenicy, nasiona roślin, nasiona traw, nasio-
na [ziarna], ziarna rolnicze do siewu, ziarno siewne.

(210) 498057 (220) 2019 04 01
(731) TROCHIMCZUK PATRYK, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCELLO STORE

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 handel detaliczny odzieżą.

(210) 498059 (220) 2019 04 01
(731) MARCINISZYN ZAKŁAD MIĘSNY PNIÓW  

SPÓŁKA JAWNA, Pniów
(540) (znak słowny)
(540) Pniowska Chata
(510), (511) 29 wędliny, kabanosy, kiełbasy, kiełbasy suche, 
kiełbasy podsuszane, wędzonki, szynki, szynki surowe doj-
rzewające, szynki surowe podsuszane, bekon, polędwice, 
przekąski mięsne.

(210) 498060 (220) 2019 04 01
(731) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASK it szkoła

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 24.17.01, 
24.17.02

(510), (511) 41 edukacja, doradztwo zawodowe, informacja 
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywi-
dualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produk-
cja filmów, innych niż reklamowe, przekazywanie know-how 
[szkolenia], sprawdziany edukacyjne, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, usługi przekwalifikowania zawodo-
wego, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 498061 (220) 2019 04 01
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SuperPower

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne ochrony roślin, środki che-
miczne do nasion, zaprawy do nasion, nawozy i produkty 
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, prepa-
raty regulujące wzrost roślin, biostymulatory.
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(210) 498067 (220) 2019 04 01
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) PROCAM SUPER POWER
(510), (511) 1 środki chemiczne ochrony roślin, środki che-
miczne do nasion, zaprawy do nasion, nawozy i produkty 
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, prepa-
raty regulujące wzrost roślin, biostymulatory.

(210) 498074 (220) 2019 04 01
(731) Global Esprit Inc., New Taipei City, TW
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONA81

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 czapki i czapeczki sportowe, czepki kąpie-
lowe, ubiory kąpielowe, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, 
kombinezony suche czyli skafandry, części odzieżowe, a mia-
nowicie wstawki do rajstop, wstawki do pończoch, wstaw-
ki do strojów kąpielowych, wstawki do bielizny, wstawki 
do trykotów, wstawki do butów, odzież narciarska, obuwie 
plażowe, obuwie plażowe i sandały, odzież, spodnie dre-
sowe, wyściełane spodnie sportowe, kurtki sportowe, ko-
szulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, spodnie 
sportowe, odzież sportowa, mianowicie koszule, spodnie, 
kurtki, obuwie, kapelusze i czapki, kostiumy lekkoatletyczne, 
swetry, odzież do użytku sportowego, mianowicie spodnie 
z ochraniaczami, odzież do użytku sportowego, mianowicie 
koszule z ochraniaczami, odzież dla sportowego wykorzy-
stania, mianowicie wyściełane szorty, odzież triatlonowa, 
odzież chroniąca przed słońcem, odzież do surfingu, odzież 
narciarska, odzież surfingowa, buty wodoodporne, botki, 
obuwie nieprzemakalne, kombinezony zimowe, kombine-
zony narciarskie do zawodów, kombinezony do snowboar-
du, kostiumy ze spódnicą, nieprzemakalne kurtki i spodnie, 
odzież do jazdy na łyżwach, odzież dla rowerzystów, koszulki 
kolarskie, garnitury z kamizelkami, odzież sportowa, odzież 
wierzchnia, bielizna wierzchnia, spodnie, sportowa odzież 
wierzchnia, kalesony, spodnie sportowe, stroje sportowe, 
kamizelki z podbiciem, podkoszulki sportowe, sandały pla-
żowe, pantofle kąpielowe, buty narciarskie, rękawice narciar-
skie, pulowery, wodoodporne, skórzane buty, kamizelki dla 
rybaków, koszule z krótkimi rękawami, pantofle domowe, 
skarpetki wchłaniające pot, mundury, daszki jako nakrycia 
głowy, kamizelki, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, 
kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, części odzieżowe, a mia-
nowicie kliny do rajstop, kliny do pończoch, kliny do stro-
jów kąpielowych, kliny do bielizny, kliny do trykotów i kliny 
do skarpetek, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, sandały i buty pla-
żowe, płaszcze sportowe, koszule codzienne, dolne części 
ubrań jako odzież, szorty dla zawodników trójboju, odzież 
dla łyżwiarzy, koszulki kolarskie, obuwie sportowe, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, mankiety.

(210) 498076 (220) 2019 04 01
(731) Global Esprit Inc., New Taipei City, TW
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KONA81

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 płetwy do pływania, płetwy do nurkowa-
nia, płetwy do desek surfingowych, płetwy do nurkowania 
z akwalungiem, nadmuchiwane baseny kąpielowe jako ar-
tykuły do zabawy, dmuchane baseny kąpielowe, deski typu 
paddleboard, deski do pływania, deski kiteboardowe, deski 
surfingowe, rękawki do pływania, akcesoria unoszące się 
na wodzie do celów rekreacyjnych, nadmuchiwane, pły-
wające materace i poduszki do użytku rekreacyjnego, pasy 
do pływania, kapoki do pływania, nakolanniki jako artykuły 
sportowe, nagolenniki jako artykuły sportowe, ochraniacze 
na łokcie jako artykuły sportowe, ochraniacze na ramiona 
i łokcie jako artykuły sportowe, sprzęt sportowy do boksu 
i sztuk walki, mianowicie rękawice bokserskie, worki trenin-
gowe, rękawice do boksu, osłony na brzuch, opaski na barki 
i nagolenniki, artykuły sportowe, nałokietniki do użytku spor-
towego, materace nadmuchiwane do użytku rekreacyjnego, 
łyżwy, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rolki 
do stacjonarnych rowerów treningowych, sprzęt do ćwi-
czeń, mianowicie ręcznie obsługiwane maszyny do biegania, 
sprzęt do ćwiczeń, mianowicie urządzenia do podnoszenia 
ciężarów, maszyny i sprzęt do fitnessu, mianowicie ciężar-
ki, bieżnie, urządzenia do wiosłowania, steppery, urządze-
nia do ćwiczeń oporowych, rowerki stacjonarne, maszyny 
do ćwiczeń, torby specjalnie zaprojektowane do nart, siatki 
do sportów, smycze do desek surfingowych, torby specjalnie 
zaprojektowane na deski surfingowe, płetwy do desek sur-
fingowych, baseny kąpielowe jako zabawki, deski do upra-
wiania sportów wodnych, deski surfingowe, deski typu bo-
dyboard, deski typu paddleboard, deski do pływania, deski 
do pływania z latawcem typu kiteboard, deski do paddlebo-
ardingu, urządzenia pływackie do pływania, akcesoria uno-
szące się na wodzie do celów rekreacyjnych, pompowane 
materace do rekreacji, nietonący sprzęt do nauki pływania, 
deski do pływania, do celów rekreacyjnych, pływające wy-
poczynkowe fotele dmuchane, artykuły sportowe, prze-
nośne konstrukcje pomocnicze do tańca i innych ćwiczeń, 
sprzęt sportowy, ochraniacze na klatkę piersiową do użytku 
sportowego, suspensoria dla sportowców, produkty spor-
towe, mianowicie opaski sportowe chroniące nadgarstki 
i stawy, sprzęt do ćwiczeń fizycznych, mianowicie taśmy 
do ćwiczeń, drążki treningowe, maszyny do wiosłowania - 
nie do celów terapii fizycznej, sprzęt do ćwiczeń, mianowicie 
stepery, sprzęt do ćwiczeń fizycznych, mianowicie ekspan-
dery do wzmacniania mięśni klatki piersiowej, nadmuchiwa-
ne baseny jako artykuły rekreacyjne, stoły pływające, stoły 
pływające do użytku rekreacyjnego, płetwy do surfowania, 
nadmuchiwane pływaki, pływaki naramienne do pływania, 
nadmuchiwane materace pływające do użytku rekreacyjne-
go, pomoce do pływania, mianowicie koła do nauki pływa-
nia, pływaki naramienne do użytku rekreacyjnego, pływaki 
do użytku rekreacyjnego, kamizelki pływackie, osłony na ra-
miona do użytku sportowego, opaski na rękę, ochraniacze 
klatki piersiowej przystosowane do treningu taekwondo, 
podpórki na nadgarstki jako artykuły sportowe, obciążni-
ki do ćwiczeń fizycznych, maszyny zawierające obciążni-
ki do użytku w ćwiczeniach fizycznych, pływające leżaki 
do użytku w basenach w celach rekreacyjnych, deski typu 
paddleboard, uchwyty pokładowe do desek stanowiących 
sprzęt sportowy, mianowicie desek surfingowych, desek oso-
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bistych, desek typu paddleboard, deski pływackie do użytku 
rekreacyjnego, materace nadmuchiwane do użytku rekre-
acyjnego, nadmuchiwane materace pływające do użytku re-
kreacyjnego, poduszki pływające do użytku rekreacyjnego, 
nadmuchiwane hamaki pływakowe do użytku rekreacyjne-
go w wodzie, pływaki do użytku rekreacyjnego, mianowicie 
pływaki na ręce, pływaki piankowe, pływaki do nauki pływa-
nia, opaski na głowę jako artykuły sportowe, pasy treningo-
we do ekspanderów jako artykuły sportowe, sprzęt sporto-
wy, mianowicie osłony ust, nosa, brody, pływające łóżka.

(210) 498077 (220) 2019 04 01
(731) BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,  

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETTER SOFTWARE GROUP

(531) 26.07.15, 29.01.12, 27.05.17
(510), (511) 42 projektowanie, konserwacja, opracowywanie 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, umożli-
wianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowa-
nia nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony 
internetowej, tworzenie oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania kom-
puterowego, usługi w zakresie dostosowywania oprogra-
mowania komputerowego do potrzeb klienta, administracja 
serwerów, projektowanie, i rozwój sprzętu komputerowego, 
projektowanie stron domowych i stron internetowych, two-
rzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zarządzanie 
witrynami internetowymi dla osób trzecich, programowanie 
oprogramowania do platform internetowych, usługi nauko-
we i technologiczne, świadczenie usług badawczych.

(210) 498086 (220) 2019 04 01
(731) VOOLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 plecaki, torby alpinistyczne, torby gimna-
styczne, torby turystyczne, torby, 20 pościel, pufy do siedze-
nia, meble, 24 ręczniki, ścierki kuchenne, obrusy, koce, po-
szewki i kołdry dekoracyjne, dywaniki łazienkowe tekstylne, 
25 odzież, skarpetki, bielizna osobista, bielizna nocna, szlafro-
ki, buty, 27 maty łazienkowe, wycieraczki pod drzwi.

(210) 498090 (220) 2019 04 02
(731) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG,  

Neckarsulm, DE
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) K Stąd Takie Dobre!

(531) 26.04.01, 26.07.15, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, substytuty drobiu, sa-
łatki drobiowe, ekstrakty drobiowe, głęboko mrożony drób, 
przetworzony drób, świeży drób, konserwy drobiowe, drób 
gotowany, drób, pieczony, mrożone mięso drobiowe, drób, 
nieżywy, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, 
kawałki kurczaka do kanapek, gotowe posiłki gotowane skła-
dające się całkowicie lub głównie z drobiu, dziczyzna, eks-
trakty mięsne, sałatki owocowe, owoce w puszkach, owoce 
przetworzone, owoce konserwowane, owoce marynowane, 
mrożone owoce, suszone owoce, owoce glazurowane, owo-
ce aromatyzowane, gotowane owoce, mieszanki owoców 
i orzechów, sałatki warzywne, warzywa obrane ze skórki, 
warzywa przetworzone, warzywa marynowane, warzywa 
suszone, warzywa konserwowane, gotowane warzywa kon-
serwowane w słoikach, warzywa mrożone, warzywa liofili-
zowane, pokrojone warzywa, gotowe dania warzywne, wy-
war z warzyw, warzywa solone, gotowe produkty z warzyw, 
ekstrakty z warzyw do konsumpcji, koncentraty soków wa-
rzywnych do konsumpcji, auszpik, galaretki, dżemy, owoce 
gotowane, jaja, mleko, mleczne produkty, ryby, owoce morza 
i mięczaki, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty 
z jaj, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, białko do celów kulinarnych, 
alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, koncen-
traty rosołowe, krokiety, jadalne gniazda ptaków, surowce 
do produkcji tłuszczy jadalnych, żelatyna, klej rybi spożywczy, 
lecytyna do celów kulinarnych, pektyna do celów kulinar-
nych, pyłki kwiatowe jako żywność, podpuszczka, nasiona, 
przetworzone, poczwarki jedwabnika do spożycia przez lu-
dzi, tahini [pasta z ziarna sezamowego], opiekane wodorosty, 
ekstrakty alg do celów spożywczych, produkty wędliniarskie, 
mięso gotowe do spożycia, przetworzone produkty mię-
sne, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, ślima-
ki, gotowe dania składające się głównie z mięsa, ziemniaki, 
przetworzone, kiełbaski konserwowane, kaszanka, pasztet 
z wątróbki, szynka, bekon, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kiełba-
ski, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka, 
sago, mąka, zboża, chleb, ciasto na wypieki, trufle [wyroby 
cukierniczej, wyroby cukiernicze w polewie cukrowej, wyro-
by cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze 
z mąki, gotowe desery [wyroby cukiernicze], wyroby cukierni-
cze z czekolady, przekąski składające się głównie z wyrobów 
cukierniczych, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające 
praliny, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, 
czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, lody, cukier, 
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, 
musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, lód, gotowe 
potrawy na bazie ryżu, potrawy gotowe zawierające makaron, 
gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy zawierające 
[głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] maka-
ron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie 
ryż, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie 
składające się z makaronów, przekąski na bazie zbóż, przeką-
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ski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski wykonane 
z kukurydzy, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wy-
konane ze sproszkowanych sucharów, przekąski wykonane 
z mąki kukurydzianej, przekąski na bazie ryżu, przekąski przy-
rządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski wykonane ze skrobi 
zbożowej, przekąski wykonane z mąki razowej, słodycze z se-
zamem, ziarna sezamu [przyprawy], pasta sezamowa, przeką-
ski na bazie tortilli, przekąski składające się głównie z chleba, 
przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, 
chrupki kukurydziane o smaku sera, gotowe do spożycia so-
lone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyci-
skanie, ciasto na wypieki, knedle, pasztet w cieście (pâté en 
croute), potrawy na bazie mąki, kanapki, pizza, sajgonki, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, wyroby piekarnicze, czekola-
da, ciasto na wypieki, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, 
batony czekoladowe, guma balonowa, batoniki muesli, kre-
my budyniowe custard [pieczone desery], puddingi, suflety 
deserowe, musy deserowe, budynie deserowe w proszku, go-
towe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [na bazie 
czekolady], deser puddingowy na bazie ryżu, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, aromaty (preparaty -) do żywności, propolis, kapary, 
cheeseburgery, wodorowinian potasowy do celów kulinar-
nych, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esen-
cje eteryczne i olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż 
olejki eteryczne, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
gluten jako artykuł spożywczy, glazury do szynki, środki wią-
żące do lodów spożywczych, siemię lniane do celów kulinar-
nych [przyprawa], słód do celów spożywczych, maltoza, pre-
paraty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, mięta 
do wyrobów cukierniczych, proszki do sporządzania lodów, 
mleczko pszczele, produkty wiążące do kiełbas, woda morska 
do gotowania, bita śmietana (preparaty usztywniające do -), 
sushi, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów 
spożywczych, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla 
ludzi, dania gotowe, wytrawne przekąski, 31 ziarno siewne, 
nasiona, świeże owoce i warzywa, zioła ogrodowe świeże, 
rośliny naturalne (żywe), kwiaty, cebula, sadzonki, żywe zwie-
rzęta, napoje dla zwierząt domowych, słód, żywe zwierzęta, 
organizmy do hodowli, płody rolne i z akwakultury, produk-
ty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla 
zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, piasek aromatycz-
ny [ściółka] dla zwierząt domowych, wapno do pasz, ściółka 
torfowa, osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji 
wina], papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domo-
wych, świeże ziemniaki, grzyby, 32 woda mineralna [napoje], 
woda gazowana, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, 
soki, syropy do napojów, preparaty do produkcji napojów, 
piwo i produkty piwowarskie.

(210) 498098 (220) 2019 04 02
 (310) 188166 (320) 2018 10 04 (330) LB
(731) RABAH YASMINE, Beirut, LB
(540) (znak słowny)
(540) ÉTOILE FILANTE
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, perfumy, woda toa-
letowa, woda perfumowana, woda kolońska, odświeżacze 
powietrza, olejki eteryczne, środki odświeżające powietrze, 
mydła, mydła perfumowane, mydła zapachowe, szampony, 
żele pod prysznic, żele do kąpieli, dezodoranty do użytku 
osobistego, zapachowe lotiony i mleczka do ciała, zapacho-
we kremy do ciała.

(210) 498108 (220) 2019 04 02
(731) ZENTIVA k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) ZENPROST
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, żyw-
ność dietetyczna i substancje przystosowane do użytku 
medycznego, suplementy diety i suplementy odżywcze, su-
plementy witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe, 
naturalne środki lecznicze.

(210) 498124 (220) 2019 04 02
(731) KAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KAFT

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie systemów komputerowych.

(210) 498131 (220) 2019 04 02
(731) GAUL MARCIN TODO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4impres

(531) 26.05.01, 26.05.17, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 2 tonery, tonery kserograficzne, toner do kopia-
rek, toner w kartridżach, tonery do fotokopiarek, kartridże 
napełnione tonerem, tonery [tusz] do fotokopiarek, tusz 
[tonery] do fotokopiarek, toner w kartridżach do kompute-
rowych urządzeń drukujących, wkłady z tonerem [pełne] 
do drukarek laserowych, wkłady z tonerem [pełne] do urzą-
dzeń fotokopiujących, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek 
igłowych, wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek fotogra-
ficznych, kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek atra-
mentowych, kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek 
laserowych, kartridże napełnione tonerem do komputero-
wych urządzeń drukujących, wkłady z tonerem [pełne] do fo-
tokopiarek elektrostatycznych, kartridże z tonerem do użyt-
ku z komputerami, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek 
i fotokopiarek, wkłady z tonerem [pełne] do obsługiwanych 
elektronicznie urządzeń drukujących, tusze w kartridżach, 
tusze drukarskie, tusz do kopiowania, tusze termograficzne, 
tusze drukarskie, tusz do druku płaskiego, tusze do druku of-
fsetowego, tusze drukarskie do stosowania w przemyśle gra-
ficznym, kartridże z tuszem do drukarek atramentowych [na-
pełnione], materiały do użytku jako części składowe tuszów 
drukarskich, wkłady wypełnione tuszem stałym do drukarek 
atramentowych, 9 kartridże na toner, nienapełnione, do fo-
tokopiarek, kartridże na toner, nienapełnione, do drukarek, 
kartridże bez tonera [puste] do drukarek laserowych, głowice 
drukarek, głowice drukarskie do drukarek atramentowych, 
głowice drukarskie do drukarek komputerowych, kartridże 
z tuszem w postaci stałej [puste] do drukarek atramentowych, 
16 tusze do powielania, taśmy nasączone tuszem, taśmy na-
sączone tuszem do drukarek komputerowych, rolki z tuszem 
do maszyn biurowych, taśmy do drukarek komputerowych, 
rolki do taśm barwiących, 37 napełnianie pustych pojemni-
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ków z tonerem, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, 
ponowne napełnianie tuszem taśm do drukarek, usługi 
ponownego napełniania pojemników z tuszem, ponowne 
napełnianie pojemników z tuszem do drukarek, ponowne 
napełnianie pojemników z tuszem [kaset] do drukarek.

(210) 498139 (220) 2019 04 03
(731) THORDUR GISLI GUDFINNSSON, Jeziorszczyzna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPERIUM GAMING CENTER

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 wynajem dostępu do komputerów, wynaj-
mowanie czasu dostępu do komputerów, usługi kawiare-
nek internetowych (wynajem komputerów), udostępnianie 
obiektów i sprzętu komputerowego.

(210) 498147 (220) 2019 04 03
(731) PURINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nutripass
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, dietetyczna żyw-
ność do celów medycznych, dietetyczne napoje przystoso-
wane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze 
przystosowane do celów medycznych, dodatki witaminowe 
i mineralne, herbata lecznicza, mieszanki do picia będące 
suplementami diety, mieszane preparaty witaminowe, mi-
neralne suplementy diety dla ludzi, musujące tabletki wita-
minowe, odżywcze suplementy diety, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, 
preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, probiotyki (suplementy), pro-
dukty dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety 
dla sportowców, ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, witaminy i preparaty 
witaminowe, suplementy wzmacniające zawierające pre-
paraty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla 
rekonwalescentów, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych, 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineral-
ne, stołowe, sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, napoje 
i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, na-
poje na bazie owoców i warzyw, sorbety (napoje), napoje 
izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, le-
moniada, toniki, syropy i preparaty do sporządzania napo-
jów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców i warzyw, esencje 
do napojów, ekstrakty do napojów, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna żywności, napojów alkoholowych i bezalkoho-
lowych i wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna so-
ków i innych napojów bezalkoholowych prowadzona przez 
domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, sprzedaż hurtowa 
i dietetyczna suplementów diety i dietetycznych środków 
spożywczych, sprzedaż detaliczna suplementów diety i die-
tetycznych środków spożywczych prowadzona przez Inter-

net, 43 usługi przygotowania i dostarczania posiłków, żyw-
ności i napojów, usługi świadczone przez bary, bary szybkiej 
obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samo-
obsługowe, stołówki i inne punkty gastronomiczne, usługi 
restauracji przygotowujących żywność na wynos, usługi ka-
teringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem: usługi polegające na zamawianiu 
żywności poprzez komputerową sieć on-line.

(210) 498180 (220) 2019 04 03
(731) CTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) DigiOutSystem
(510), (511) 17 panele wykonane z winylu jako półprodukty, 
19 panele ścienne niemetalowe, panele z tworzyw sztucz-
nych do użytku w budownictwie, 27 ścienne dekoracje, nie-
tekstylne, tapety winylowe.

(210) 498185 (220) 2019 04 03
(731) TATARYNOWICZ MICHAŁ DENTOSFERA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENTOSTACJA

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 stomatologia, usługi dentystyczne, kon-
sultacje dentystyczne, stomatologia z sedacją, stomatolo-
gia w znieczuleniu ogólnym, stomatologia kosmetyczna 
i estetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, usługi 
ortodontyczne, periodontologia i profilaktyka stomatolo-
giczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza 
z endodoncją, protetyka stomatologiczna, usługi doradcze 
dotyczące implantów protetycznych, usługi w zakresie wy-
bielania zębów, chirurgia stomatologiczna i implantologia 
stomatologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, usługi 
w zakresie radiologii i radiowizjografii stomatologicznej, to-
mografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne, usługi 
medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 498186 (220) 2019 04 03
(731) TATARYNOWICZ MICHAŁ DENTOSFERA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) DENTOSTACJA
(510), (511) 44 stomatologia, usługi dentystyczne, kon-
sultacje dentystyczne, stomatologia z sedacją, stomatolo-
gia w znieczuleniu ogólnym, stomatologia kosmetyczna 
i estetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, usługi 
ortodontyczne, periodontologia i profilaktyka stomatolo-
giczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza 
z endodoncją, protetyka stomatologiczna, usługi doradcze 
dotyczące implantów protetycznych, usługi w zakresie wy-
bielania zębów, chirurgia stomatologiczna i implantologia 
stomatologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, usługi 
w zakresie radiologii i radiowizjografii stomatologicznej, to-
mografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne, usługi 
medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 498187 (220) 2019 04 03
(731) EURO-CART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) colibro

(531) 03.07.16, 03.07.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 wózki dziecięce, pokrowce wózków dziecię-
cych, pokrycia wózków dziecięcych, osłony do wózków dzie-
cięcych, uprzęże do wózków dziecięcych, samochodowe 
foteliki dziecięce, dziecięce siedziska podwyższające do sie-
dzeń pojazdów, szelki bezpieczeństwa do nosidełek dziecię-
cych do pojazdów, 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia 
na ciele, torby do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka 
do noszenia niemowląt przez ramię, chusty do noszenia nie-
mowląt, nosidełka kangurki niemowlęce, torby na akcesoria 
do przewijania, parasole do wózków dziecięcych, 20 łóżecz-
ka dla dzieci, meble dla niemowląt, przewijaki, maty do prze-
wijania niemowląt, chodziki dla dzieci, kojce, maty do kojców 
dziecięcych, wysokie krzesła dla dzieci, krzesełka do karmie-
nia dla dzieci, krzesełka dla niemowląt, krzesełka kąpielowe 
dla niemowląt, siedzenia przystosowane do niemowląt, le-
żaczki dziecięce typu bujaki, 28 huśtawki, huśtawki dla dzie-
ci, leżaczki bujane zabawki, wózki dla lalek.

(210) 498188 (220) 2019 03 28
(731) KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1 TYLKO JEDEN

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18, 
29.01.02

(510), (511) 38 transmisja programów telewizyjnych, 
41 działalność rozrywkowa i kulturalna, produkcja filmów 
innych niż reklamowe, produkcja programów telewizyjnych 
i radiowych, nagrywanie filmów (filmowanie), montaż fil-
mów, dystrybucja i wypożyczanie filmów.

(210) 498189 (220) 2019 04 03
(731) GOLLOB TOMASZ PHU, Grudziądz
(540) (znak słowny)
(540) #mistrzjestjeden
(510), (511) 32 woda [napoje].

(210) 498190 (220) 2019 04 03
(731) CHŁOPIK MICHAŁ AKSEO, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERVICE LIQUIDS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.04, 26.05.18
(510), (511) 1 aceton, acetylen, adjuwanty, nieprzeznaczone 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, agar, aktyn (Ac), 
albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], aldehyd 
krotonowy, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, al-
dehydy, alginiany dla przemysłu spożywczego, alginiany 
do celów przemysłowych, alkalia, alkaliczne związki żrące, 
alkaloidy, alkohol, alkohol amylowy, alkohol etylowy, ałun, 
ałun amonowy, ałun chromowo-potasowy, ałun glinu, ame-
ryk (Am), amoniak, amoniak bezwodny, amoniak do celów 
przemysłowych, amonowy aldehyd, antydetonatory do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, antymon (Sb), ar-
gon (Ar), arsen (As), arsenian ołowiu, astat (At), azot (N), azo-
tan amonowy, azotan bizmutu do celów chemicznych, azo-
tan srebra, azotan uranu, azotany, balsam gurjunowy do pro-
dukcji lakierów, bar (Ba), bentonit, benzen, benzol, benzosul-
fimid, berkel (Bk), bezwodnik kwasu octowego, bezwodniki, 
białko jodowane, białko słodowe, białko zwierzęce [suro-
wiec], biologiczne hodowle tkanek, inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, biologiczne preparaty, inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, bizmut (Bi), 
błony rentgenowskie światłoczułe, lecz nie naświetlone, 
boksyt, boraks, brom do celów chemicznych, celuloza, cer 
(Ce), cez (Cs), chemiczne substancje do analiz laboratoryj-
nych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
chemiczne środki czyszczące do kominów, chemiczny pa-
pierek wskaźnikowy, chemikalia do odbarwiania olejów, che-
mikalia do wyrobu emalii, z wyjątkiem pigmentów, chlor, 
chlorany, chlorek glinu, chlorek magnezu, chlorek palladu, 
chlorki, chlorowodorki, chromiany, chromowe sole, chromo-
wy kwas, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysło-
wych, cyjanamid wapniowy [nawóz], cyjanki [prusydki], cy-
men, czterochlorki, czterochlorometan węgla, defolianty, 
dekstryna [klej], detergenty stosowane w procesach produk-
cyjnych, diastaza do celów przemysłowych, diatomit, dodat-
ki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne do olejów, 
dodatki chemiczne do paliwa, dodatki chemiczne do płu-
czek wiertniczych, dodatki detergentowe do benzyny, dolo-
mit do celów przemysłowych, doniczki torfowe dla ogrod-
nictwa, drewno garbarskie, dwuchlorek cyny, dwuchromian 
potasu,  dwuchromian sodu, dwutlenek cyrkonu, dwutlenek 
manganu, dwutlenek tytanu do celów przemysłowych, dys-
persanty ropy naftowej, dysproz (Dy), ekstrakty z herbaty dla 
przemysłu spożywczego, ekstrakty z herbaty do użytku 
w produkcji kosmetyków, ekstrakty z herbaty do użytku 
w produkcji środków farmaceutycznych, emulgatory, emul-
sje fotograficzne, enzymy dla przemysłu spożywczego, en-
zymy do celów chemicznych, enzymy do celów przemysło-
wych, enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego, enzy-
my mlekowe do celów chemicznych, enzymy mlekowe 
do celów przemysłowych, erb (er), estry, estry celulozy do ce-
lów przemysłowych, etan, eter etylowy, eter metylowy, eter 
siarkowy, etery, etery celulozy do celów przemysłowych, ete-
ry glikolu, europ (Eu), fenol do celów przemysłowych, ferm 
(Fm), filmy światłoczułe, nienaświetlone, flawonoidy do ce-
lów przemysłowych [związki fenolowe], flokulanty, fluor (F), 
folarskie preparaty dla przemysłu włókienniczego, formier-
skie preparaty stosowane w odlewnictwie,  fosfatydy, fosfor 
(P), fosforany [nawozy], frans (Fr), gadolin (Gd), gal (Ga), galasy, 
galusan bizmutu zasadowy, gambir, garbnik, gaz pędny 
do aerozoli, gazy ochronne do spawania, gazy zestalone 
do celów przemysłowych, geny nasion do produkcji rolni-
czej, gips do stosowania jako nawóz, gleba do upraw, glicery-
dy, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, glikozydy, gli-
na porowata do hydroponicznej uprawy roślin [substrat], 
glinka biała, glukoza dla przemysłu spożywczego, glukoza 
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do celów przemysłowych, gluten [kleje] nie do użytku biuro-
wego lub domowego, gluten dla przemysłu spożywczego, 
gluten do użytku przemysłowego, grafen, grafit do celów 
przemysłowych, guano [nawóz ptasi], guma arabska do ce-
lów przemysłowych, gumy (materiały do klejenia) do celów 
przemysłowych, hel (He), holm (Ho), hormony przyspieszają-
ce dojrzewanie owoców, humus, hydrazyna, iłowe płuczki 
wiertnicze, impregnacja skóry (środki chemiczne do -), iterb 
(Yb), itr (Y), izotopy do celów przemysłowych, jod do celów 
chemicznych, jod do celów przemysłowych, jodek glinu, jod-
ki alkaliczne do celów przemysłowych, jodowane sole, kainit, 
kaliforn (Cf), kalomel [chlorek rtęci (I)], kamfora do celów 
przemysłowych, kamień winny, inny niż do celów farmaceu-
tycznych, karbolineum do ochrony roślin, katalizatory, katali-
zatory biochemiczne, katechu, kazeina dla przemysłu spo-
żywczego, kazeina do celów przemysłowych, kąpiele galwa-
niczne, kąpiele tonujące [fotografika], kąpiele utrwalające 
[fotografika], kebraczo do celów przemysłowych, ketony, kity 
szklarskie, kiur (Cm), klej rybi, inny niż do artykułów papierni-
czych, użytku domowego lub do środków spożywczych, klej 
skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego lub domowe-
go, klejące substancje do szczepienia drzew, kleje do afiszów, 
kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, kleje do skór, kleje 
do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje 
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kolagen 
do celów przemysłowych, kolodium, komórki macierzyste, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, konser-
wanty do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, kora 
mangrowa do celów przemysłowych, kostny węgiel, kreozot 
do celów chemicznych, krypton (Kr), krzem krzemian glinu, 
krzemiany, ksenon (Xe), ksylen, kwas antranilowy, kwas arse-
nawy kwas azotowy, kwas benzoesowy, kwas borny do ce-
lów przemysłowych, kwas cholowy, kwas cytrynowy do ce-
lów przemysłowych, was fluorowodorowy, kwas galusowy 
do wytwarzania tuszu, kwas garbnikowy, kwas glutaminowy 
do celów przemysłowych, kwas jodowy, kwas mlekowy, 
kwas mrówkowy, kwas nadsiarkowy, kwas oleinowy, kwas 
ortofosforowy, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy, kwas 
salicylowy, kwas sebacynowy, kwas siarkawy, kwas siarkowy, 
kwas solny, kwas stearynowy, kwas szczawiowy, kwas węglo-
wy, kwas winowy, kwas wolframowy, kwasoodporne mie-
szaniny chemiczne, kwasy, kwasy benzenopochodne, kwasy 
mineralne, kwasy sulfonowe, kwasy tłuszczowe, kwaśny 
szczawian potasowy, kwiat siarczany do celów chemicznych, 
lakmus, laktoza [surowy materiał], laktoza dla przemysłu spo-
żywczego, laktoza do celów przemysłowych, lantan, lecyty-
na [surowiec], lecytyna dla przemysłu spożywczego, lecyty-
na do celów przemysłowych, lep na ptaki, lit (Li), lutet [Lu], 
magnezyt, manganian, masa papiernicza, mastyks do skór, 
mastyks do szczepienia drzew, mastyksy do opon, materiały 
ceramiczne w formie pyłu do użytku jako środki filtrujące, 
materiały filtracyjne [preparaty chemiczne], materiały filtra-
cyjne [substancje mineralne], materiały filtracyjne [substan-
cje roślinne], materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne nie-
przetworzone], materiały  syntetyczne do absorpcji oleju, 
mąka z tapioki do celów przemysłowych, mąki do celów 
przemysłowych, metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych, 
metaloidy, metan, metylobenzen, miazga drzewna, miesza-
niny do gwintowania, mieszanki ceramiczne do spiekania 
[granulki i proszki], mieszanki do gaszenia ognia, mieszanki 
do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon, mie-
szanki do produkcji ceramiki technicznej, mieszanki do pro-
dukcji płyt gramofonowych, mieszanki do usuwania tapet, 
mikroorganizmy (kultury -) inne, niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, moderatory do reaktorów jądrowych, 
morska woda do celów przemysłowych, mydła [metaliczne] 
do celów przemysłowych, aceton, acetylen, adjuwanty, nie-

przeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
agar, aktyn (Ac), albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy 
materiał], aldehyd krotonowy, aldehyd mrówkowy do celów 
chemicznych, aldehydy, alginiany dla przemysłu spożywcze-
go, alginiany do celów przemysłowych, alkalia, alkaliczne 
związki żrące, alkaloidy, alkohol, alkohol amylowy, alkohol 
etylowy, ałun, ałun amonowy, ałun chromowo-potasowy, 
ałun glinu, ameryk (Am), amoniak, amoniak bezwodny, amo-
niak do celów przemysłowych, amonowy aldehyd, antydeto-
natory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, an-
tymon (Sb), argon (Ar), arsen (As), arsenian ołowiu, astat (At), 
azot (N), azotan amonowy, azotan bizmutu do celów che-
micznych, azotan srebra, azotan uranu, azotany, balsam gur-
junowy do produkcji lakierów, bar (Ba), bentonit, benzen, 
benzol, benzosulfimid, berkel (Bk), bezwodnik kwasu octo-
wego, bezwodniki, białko jodowane, białko słodowe, białko 
zwierzęce [surowiec], biologiczne hodowle tkanek, inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, biologiczne 
preparaty, inne niż do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, bizmut (Bi), błony rentgenowskie światłoczułe, lecz 
nie naświetlone, boksyt, boraks, brom do celów chemicz-
nych, celuloza, cer (Ce), cez (Cs), chemiczne substancje 
do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, chemiczne środki czyszczące do kominów, 
chemiczny papierek wskaźnikowy, chemikalia do odbarwia-
nia olejów, chemikalia do wyrobu emalii, z wyjątkiem pig-
mentów, chlor, chlorany, chlorek glinu, chlorek magnezu, 
chlorek palladu, chlorki, chlorowodorki, chromiany, chromo-
we sole, chromowy kwas, ciecze ferromagnetyczne do ce-
lów przemysłowych, cyjanamid wapniowy [nawóz], cyjanki 
[prusydki], cymen, czterochlorki, czterochlorometan węgla, 
defolianty, dekstryna [klej], detergenty stosowane w proce-
sach produkcyjnych, diastaza do celów przemysłowych, dia-
tomit, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemicz-
ne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki che-
miczne do płuczek wiertniczych, dodatki detergentowe 
do benzyny, dolomit do celów przemysłowych, doniczki 
torfowe dla ogrodnictwa, drewno garbarskie, dwuchlorek 
cyny, dwuchromian potasu,  dwuchromian sodu, dwutlenek 
cyrkonu, dwutlenek manganu, dwutlenek tytanu do celów 
przemysłowych, dyspersanty ropy naftowej, dysproz (Dy), 
ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, ekstrakty 
z herbaty do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty 
z herbaty do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, 
emulgatory, emulsje fotograficzne, enzymy dla przemysłu 
spożywczego, enzymy do celów chemicznych, enzymy 
do celów przemysłowych, enzymy mlekowe dla przemysłu 
spożywczego, enzymy mlekowe do celów chemicznych, en-
zymy mlekowe do celów przemysłowych, erb (er), estry, estry 
celulozy do celów przemysłowych, etan, eter etylowy, eter 
metylowy, eter siarkowy, etery, etery celulozy do celów prze-
mysłowych, etery glikolu, europ (Eu), fenol do celów przemy-
słowych, ferm (Fm), filmy światłoczułe, nienaświetlone, fla-
wonoidy do celów przemysłowych [związki fenolowe], floku-
lanty, fluor (F), folarskie preparaty dla przemysłu włókienni-
czego, formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie,  
fosfatydy, fosfor (P), fosforany [nawozy], frans (Fr), gadolin 
(Gd), gal (Ga), galasy, galusan bizmutu zasadowy, gambir, 
garbnik, gaz pędny do aerozoli, gazy ochronne do spawania, 
gazy zestalone do celów przemysłowych, geny nasion 
do produkcji rolniczej, gips do stosowania jako nawóz, gleba 
do upraw, glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, gli-
kol, glikozydy, glina porowata do hydroponicznej uprawy 
roślin [substrat], glinka biała, glukoza dla przemysłu spożyw-
czego, glukoza do celów przemysłowych, gluten [kleje] 
nie do użytku biurowego lub domowego, gluten dla prze-
mysłu spożywczego, gluten do użytku przemysłowego, gra-
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fen, grafit do celów przemysłowych, guano [nawóz ptasi], 
guma arabska do celów przemysłowych, gumy (materiały 
do klejenia) do celów przemysłowych, hel (He), holm (Ho), 
hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, hy-
drazyna, iłowe płuczki wiertnicze, impregnacja skóry (środki 
chemiczne do -), iterb (Yb), itr (Y), izotopy do celów przemy-
słowych, jod do celów chemicznych, jod do celów przemy-
słowych, jodek glinu, jodki alkaliczne do celów przemysło-
wych, jodowane sole, kainit, kaliforn (Cf), kalomel [chlorek 
rtęci (I)], kamfora do celów przemysłowych, kamień winny, 
inny niż do celów farmaceutycznych, karbolineum do ochro-
ny roślin, katalizatory, katalizatory biochemiczne, katechu, 
kazeina dla przemysłu spożywczego, kazeina do celów prze-
mysłowych, kąpiele galwaniczne, kąpiele tonujące [fotografi-
ka], kąpiele utrwalające [fotografika], kebraczo do celów 
przemysłowych, ketony, kity szklarskie, kiur (Cm), klej rybi, 
inny niż do artykułów papierniczych, użytku domowego lub 
do środków spożywczych, klej skrobiowy, inny niż do użytku 
papierniczego lub domowego, klejące substancje do szcze-
pienia drzew, kleje do afiszów, kleje do obuwia, kleje do pły-
tek ściennych, kleje do skór, kleje do tapetowania, kleje 
do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące prze-
znaczone dla przemysłu, kolagen do celów przemysłowych, 
kolodium, komórki macierzyste, inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, konserwanty do stosowania 
w przemyśle farmaceutycznym, kora mangrowa do celów 
przemysłowych, kostny węgiel, kreozot do celów chemicz-
nych, krypton (Kr), krzem krzemian glinu, krzemiany, ksenon 
(Xe), ksylen, kwas antranilowy, kwas arsenawy kwas azotowy, 
kwas benzoesowy, kwas borny do celów przemysłowych, 
kwas cholowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, 
was fluorowodorowy, kwas galusowy do wytwarzania tuszu, 
kwas garbnikowy, kwas glutaminowy do celów przemysło-
wych, kwas jodowy, kwas mlekowy, kwas mrówkowy, kwas 
nadsiarkowy, kwas oleinowy, kwas ortofosforowy, kwas pi-
krynowy, kwas pirogalusowy, kwas salicylowy, kwas sebacy-
nowy, kwas siarkawy, kwas siarkowy, kwas solny, kwas steary-
nowy, kwas szczawiowy, kwas węglowy, kwas winowy, kwas 
wolframowy, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy, 
kwasy benzenopochodne, kwasy mineralne, kwasy sulfono-
we, kwasy tłuszczowe, kwaśny szczawian potasowy, kwiat 
siarczany do celów chemicznych, lakmus, laktoza [surowy 
materiał], laktoza dla przemysłu spożywczego, laktoza do ce-
lów przemysłowych, lantan, lecytyna [surowiec], lecytyna dla 
przemysłu spożywczego, lecytyna do celów przemysło-
wych, lep na ptaki, lit (Li), lutet [Lu], magnezyt, manganian, 
masa papiernicza, mastyks do skór, mastyks do szczepienia 
drzew, mastyksy do opon, materiały ceramiczne w formie 
pyłu do użytku jako środki filtrujące, materiały filtracyjne 
[preparaty chemiczne], materiały filtracyjne [substancje mi-
neralne], materiały filtracyjne [substancje roślinne], materiały 
filtracyjne [tworzywa sztuczne nieprzetworzone], materiały  
syntetyczne do absorpcji oleju, mąka z tapioki do celów 
przemysłowych, mąki do celów przemysłowych, metale alka-
liczne, metale ziem alkalicznych, metaloidy, metan, metylo-
benzen, miazga drzewna, mieszaniny do gwintowania, mie-
szanki ceramiczne do spiekania [granulki i proszki], mieszanki 
do gaszenia ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mie-
szanki do naprawy opon, mieszanki do produkcji ceramiki 
technicznej, mieszanki do produkcji płyt gramofonowych, 
mieszanki do usuwania tapet, mikroorganizmy (kultury -) 
inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, mode-
ratory do reaktorów jądrowych, morska woda do celów prze-
mysłowych, mydła [metaliczne] do celów przemysłowych, 
nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany, nadtlenek 
wodoru do celów przemysłowych, nadwęglany, naftalen, na-
noproszki do celów przemysłowych, nawozy, nawozy azoto-

we, nawozy z mączki rybnej, neodym (Nd), neon (Ne), nep-
tun (Np), neutralizatory gazów toksycznych, nitroceluloza, 
obornik, ocet drzewny, ocet spirytusowy [rozcieńczony roz-
twór kwasu octowego], octan amylu, octan celulozy, nie-
przetworzony, octan glinu, octan ołowiu, octan wapnia, 
octany [środki chemiczne], odczynniki chemiczne, inne niż 
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, olej przekła-
dniowy, oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysło-
wego garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, oleje 
przekładniowe, olejowe spoiwa [kity, lepiki], oliwin (krze-
mian), organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz], 
paliwo do reaktorów jądrowych, papier barytowy, papier 
białkowany, papier do światłokopii, papier fotometryczny, 
papier odczynnikowy, inny niż do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, papier światłoczuły, pektyna dla przemysłu spo-
żywczego, pektyna do celów fotograficznych, pektyna 
do celów przemysłowych, piasek formierski, pierwiastki ra-
dioaktywne do celów naukowych, plastizole, plastyfikatory, 
pluton (Pu), płótno światłoczułe do fotografii, płyn przeciw 
zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny 
do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny do ukła-
du kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, 
płyny wspomagające do materiałów ściernych, płytki do fer-
rotypia [fotografika], płytki fotograficzne światłoczułe, po-
chłaniacze gazów [substancje aktywne], pochodne benze-
nu, pochodne celulozy [chemikalia], podchloryn sodu, pod-
łoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], pokrycia humuso-
we, polimery na bazie  dendrymerów do użytku w produkcji 
kapsułek do produktów farmaceutycznych, polon (Po), potas 
(K), potaż, powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, 
prazeodym (Pr), preparaty antystatyczne, inne niż do użytku 
domowego, preparaty bakteriologiczne do octowania, pre-
paraty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego 
i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne, inne niż do użytku 
medycznego i weterynaryjnego, preparaty chemiczne 
do barwienia szkła, preparaty chemiczne do celów nauko-
wych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, 
preparaty chemiczne do kondensacji, preparaty chemiczne 
do lutowania, preparaty chemiczne do matowienia emalii, 
preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, prepa-
raty chemiczne do upłynniania skrobi [środki do odklejania], 
preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty che-
miczne do wytwarzania pigmentu, preparaty chemiczne 
do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych,  preparaty 
chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne 
do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, preparaty 
chemiczne ułatwiające stapianie metali, preparaty chemicz-
ne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłod-
nicze, preparaty diagnostyczne, inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, preparaty do destylacji spirytusu 
drzewnego, preparaty do galwanizacji, preparaty do klaro-
wania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klaro-
wania wina, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji 
cegły [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do konserwacji 
gumy, preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem farb 
i olejów], preparaty do lutowania, preparaty do obróbki wy-
kończeniowej stali, preparaty do oczyszczania gazu, prepara-
ty do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłącza-
nia, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do odtłusz-
czania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty 
do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla, 
preparaty do produkcji światła błyskowego, preparaty do re-
gulacji wzrostu roślin, preparaty do usuwania kamienia kotło-
wego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż 
do użytku domowego, preparaty do utwardzania metali, 
preparaty do wędzenia mięsa, preparaty do wulkanizacji, 
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preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów 
przemysłowych, preparaty do wyprawiania skór, preparaty 
do wyprawiania skór, oprócz olejów, preparaty do zmiękcza-
nia mięsa do celów przemysłowych, preparaty enzymatycz-
ne dla przemysłu spożywczego, preparaty enzymatyczne 
do celów przemysłowych, preparaty filtracyjne do przemy-
słu napojowego, preparaty folarskie, preparaty hamujące 
kiełkowanie warzyw, preparaty klejące do bandaży chirur-
gicznych, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, 
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty kriogeniczne, preparaty 
odwadniające do celów przemysłowych, preparaty ognio-
odporne, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty 
przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, prepa-
raty ułatwiające wyjmowanie z formy, preparaty z mikroele-
mentów dla roślin, preparaty z węgla pochodzenia zwierzę-
cego, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane 
w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty zapobiegające 
matowieniu soczewek,  preparaty zapobiegające powstawa-
niu oczek w pończochach, preparaty zapobiegające tworze-
niu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagoto-
waniu się chłodziwa silnikowego, preparaty zwilżające 
do użytku w barwieniu,  preparaty zwilżające do użytku 
w przemyśle włókienniczym, preparaty zwilżające do  użytku 
w wybielaniu, produkty chemiczne do ożywiania kolorów 
do użytku przemysłowego, produkty chemiczne stosowane 
w fotografii, produkty do zmętniania emalii, produkty ubocz-
ne procesów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych, 
promet (Pm), protaktyn (Pa), proteina [materiał surowy], pro-
teiny dla przemysłu spożywczego, proteiny do użytku w pro-
cesie produkcji, proteiny do użytku w produkcji suplemen-
tów żywnościowych, przeciwutleniacze do użytku w pro-
dukcji, przeciwutleniacze do użytku w produkcji farmaceuty-
ków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, 
przeciwutleniacze do użytku  w produkcji suplementów 
żywnościowych, przyspieszacze wulkanizacji, rad do celów  
naukowych, radon (Rn), reduktory do użytku w fotografii, ren 
(Re), rozpuszczalniki do lakierów, rozszczepialne materiały 
do energetyki jądrowej, rozszczepialne pierwiastki chemicz-
ne, roztwory do cyjanotypii, roztwory salmiaku, roztwory soli 
srebrzystych do posrebrzania, roztwory zapobiegające two-
rzeniu się piany w akumulatorach, rtęć (Hg), rubid (Rb), sacha-
ryna, sadza do celów przemysłowych, sadza do celów prze-
mysłowych lub rolniczych, saletra, salmiak [techniczny chlo-
rek amonu], samar (Sm), samozabarwiający się papier [foto-
grafia], selen (Se), sensybilizatory fotograficzne, sensybilizo-
wane płytki do druku offsetowego, siarczan baru, siarczan 
miedzi, siarczany, siarczek antymonu, siarczek węgla, siarczki, 
siarka (S), silikony, skand (Sc), składniki chemiczne do uzdat-
niania wody, skrobia do celów przemysłowych, skrobia ziem-
niaczana do użytku przemysłowego, soda amoniakalna, 
soda kalcynowana, soda kaustyczna do celów przemysło-
wych, sole [nawozy], sole [preparaty chemiczne], sole amo-
niakalne, sole do barwienia metali, sole do celów przemysło-
wych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali alkalicznych, 
sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole me-
tali ziem rzadkich, sole rtęci, sole sodowe (związki chemicz-
ne), sole tonujące [fotografika], sole wapnia, sole złota, sole 
żelaza, sos do przygotowywania tytoniu, sód (Na), sól 
do konserwowania, inna niż do żywności, sól kamienna, sól, 
surowa, spinel (minerał  z gromady tlenków), spirytus drzew-
ny, spoiwa (preparaty do impregnacji  wodoodpornej -), 
z wyjątkiem farb, spoiwa [metalurgia], spoiwa do naprawy 
stłuczonych przedmiotów [substancje klejące], spoiwa od-
lewnicze, stront (Sr), substancje chemiczne do konserwowa-
nia żywności, substancje chemiczne do napowietrzania be-
tonu, substancje garbujące, substancje powierzchniowo 
czynne,  substancje zmętniające do szkła, substancje żrące 

do celów przemysłowych, suchy  lód [stały dwutlenek wę-
gla], sumak do garbowania, superfosfaty [nawozy], szcza-
wian potasowy, szczawiany, szkliwo ceramiczne, szkło (pre-
paraty chemiczne przeciw matowieniu -), szkło wodne, szpa-
chlówka do karoserii samochodowej, szpat ciężki [baryt], 
sztuczne słodziki [preparaty chemiczne], środki chemiczne 
dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-
cydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki che-
miczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicy-
dów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki 
chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa, 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do bielenia 
tłuszczów, środki chemiczne do fermentacji wina, środki che-
miczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki che-
miczne do matowienia szkła, środki chemiczne do  oczysz-
czania oleju, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, 
środki chemiczne do renowacji skóry, środki chemiczne 
do usuwania osadu węglowego z silników, środki chemiczne 
do wybielania wosku, środki chemiczne do wyprawiania 
skór, środki chemiczne do zapobiegania chorobom winoro-
śli, środki chemiczne nadające materiałom tekstylnym wła-
ściwości wodoodporne, środki chemiczne stosowane do za-
pobiegania kondensacji, środki chłodzące do silników pojaz-
dów, środki do klarowania i konserwowania piwa, środki 
do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki 
do konserwacji kwiatów, środki do konserwacji piwa, środki 
do matowienia, środki do ochrony nasion, środki do oddzie-
lania tłuszczów, środki do renowacji płyt gramofonowych, 
środki do wypełniania ubytków w drzewach [leśnictwo], 
środki dyspergujące olej, środki klejące do stosowania 
w przemyśle włókienniczym, środki korozyjne, środki owa-
dobójcze (dodatki chemiczne do -), środki zmiękczające 
do celów przemysłowych, środki zmiękczające wodę, tal (Tl), 
talk [krzemian magnezowy], tanina, taśmy filmowe, światło-
czułe lecz nie naświetlone, technet (Tc), tellur (Te), terb (Tb), 
tetrachlorek acetylenu, tiomocznik, tiosiarczany, tkaniny 
do światłokopii, tlen (O), ten do celów przemysłowych, tlenek 
antymonu, tlenek baru, tlenek chromowy, tlenek glinu, tle-
nek kobaltu do celów przemysłowych, tlenek litu, tlenek oło-
wiu, tlenek rtęci, tlenek uranu, tlenki azotu, toluen, topniki 
do lutowania, tor (Th), torf [nawóz], tragakantowa guma 
do użytku przemysłowego, tul (Tm), tworzywa sztuczne nie-
przetworzone, tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, ty-
mol do celów przemysłowych, tytanit, uran (U), utleniacze 
[dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], utrwalacze [fo-
tografia], utwardzające substancje do wapienia, wapno bie-
lące, warstwa uprawna gleby, węgiel, węgiel aktywny, węgiel 
do filtrów, węgiel kostny, węgiel z krwi, węglan magnezowy, 
węglan wapnia, węglany, węglik krzemu [surowiec], węglik 
wapnia, węgliki, węglowodany, winny alkohol, wiskoza, wita-
miny dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku 
w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produk-
cji kosmetyków, witaminy do użytku w produkcji suplemen-
tów żywnościowych, witeryt, woda ciężka, woda destylowa-
na, woda potasowa, wodorosty [nawóz], wodorotlenek gli-
nu, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodo-
rowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowi-
nian potasowy do celów chemicznych, wodorowinian pota-
sowy do celów przemysłowych, wodór (H), wodziany [hydra-
ty], wosk do szczepienia drzew, wymienniki jonowe [chemi-
kalia], wywoływacze fotograficzne, wzmacniacze chemiczne 
do kauczuku, wzmacniacze chemiczne do papieru, zakwa-
szona woda do ładowania akumulatorów, zaprawy farbiar-
skie do metali, zasady [preparaty chemiczne], ziemia donicz-
kowa, ziemia fulerska dla przemysłu włókienniczego, ziemie 
rzadkie, zlepiające środki do betonu, związki baru, związki 
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fluoru, żelatyna do celów fotograficznych, żelatyna do celów 
przemysłowych, żelazocyjanki, żele do elektroforezy, żużel 
[nawóz], żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice po-
limerowe, nieprzetworzone, żywice sztuczne w stanie suro-
wym, 2 annato [barwniki], atramenty jadalne, auramina, bal-
sam kanadyjski, barwnik do drewna,  barwniki, barwniki aliza-
rynowe, barwniki anilinowe, barwniki do likierów, barwniki 
do masła,  barwniki do napojów, barwniki do obuwia, barw-
niki do piw, barwniki słodowe, barwniki spożywcze, barwniki 
w postaci pisaków do odnawiania mebli, bejce, bejce 
do drewna, bejce do skóry, biel cynkowa [pigment], biel oło-
wiana, drewno barwiące, dwutlenek tytanu [pigment], eks-
trakt z drewna barwiącego, emalie [lakiery], emalie do malo-
wania, emulsje srebrne [pigmenty], farba wapienna, farby 
aluminiowe,  farby bakteriobójcze, farby ceramiczne, farby 
i farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne, farby olej-
ne do użytku w sztuce, farby przeciw zanieczyszczeniom, 
farby wodne, farby wodne do użytku w sztuce, farby zawie-
rające azbest, folie metalowe do stosowania w malarstwie, 
dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, glejta ołowiowa, gumigu-
ta stosowana w malarstwie,  gumożywice, indygo [barwnik], 
kalafonia, karbonyl [do konserwacji drewna, karmel [barwnik 
do żywności], karmel słodowy [barwnik spożywczy, karmin 
koszenilowy, kartridże z tuszem, napełnione, do drukarek 
i fotokopiarek, koloranty, kopal, kreozot do ochrony drewna,  
kurkuma [barwnik], lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakier 
kopalowy, lakiery do powlekania brązem, lakiery i pokosty, 
mastyks [żywica naturalna], metale w proszku do stosowania 
w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, mieszanki 
drukarskie [tusz],  minia ołowiana, mleko wapienne, oleje 
do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, papier 
do barwienia jajek wielkanocnych, podkłady, powłoki, po-
włoki antygraffiti [farby],  powłoki do drewna [farby], powłoki 
do krycia smołowaną tekturą [farby], powłoki zabezpieczają-
ce przed korozją podwozie pojazdów, preparaty ochronne 
do metali,  preparaty zabezpieczające przed psuciem się 
drewna, preparaty zapobiegające matowieniu metali, pro-
szek glinowy do malowania, proszki do srebrzenia, próbki 
farb w formie łat stosowane przed malowaniem do przete-
stowania kolorów [do wielokrotnego nakładania],  rdza (pre-
paraty zabezpieczające przed -), rozcieńczalniki do farb, roz-
cieńczalniki do lakierów, sadza [barwnik], sadza [pigment], 
sandarak, siena naturalna [pigment], smary przeciwrdzewne, 
sproszkowany brąz do malowania, srebrna pasta, strączyn 
żółty [barwnik],  sumak do lakierów, sykatywy [środki wysu-
szające] do farb, szafran [barwnik], szelak,  szkliwo [farby, la-
kiery], środki zabezpieczające przed rdzą, taśmy antykorozyj-
ne,  terpentyna [rozcieńczalnik do farb], tlenek kobaltu 
[barwnik], tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, tonery 
do drukarek i fotokopiarek, tusz do apretur dla skór, tusz 
do grawerowania, tusz do znakowania zwierząt, tusze 
do skór, tynk wapienny, utrwalacze [lakiery], utrwalacze 
do akwareli, wiążące środki do farb, wkłady z atramentem 
jadalnym, pełne, do drukarek, wkłady z tonerem, pełne, 
do drukarek i fotokopiarek, żywice naturalne w stanie suro-
wym, 4 alkohol [paliwo], alkohol etylowy [paliwo], antracyt, 
benzyna, benzyna ciężka, benzyna ciężka ze smoły węglo-
wej, benzyna lekka, brykiety drzewne, brykiety węglowe, 
brykiety z torfu [paliwo], cerezyna (oczyszczony ozokeryt), 
ciecze chłodząco-smarujące, denaturat, dodatki niechemicz-
ne do paliwa, drewno opałowe, energia elektryczna, gaz ge-
neratorowy [gaz czadnicowy], gazy do oświetlania, grafit 
smarujący, hubka [podpałka], knoty do lamp, knoty do świec, 
koks, lanolina stosowana do produkcji kosmetyków, lignit, li-
groina, łój, mazut, miał węglowy [paliwo], mieszaniny po-
chłaniające kurz, mieszanki do wiązania pyłu do zamiatania, 
nafta, oleina, olej kostny do celów przemysłowych, olej na-

pędowy, olej rybi, niejadalny, olej rycynowy do celów prze-
mysłowych, olej rzepakowy do celów przemysłowych, olej 
słonecznikowy do celów przemysłowych, olej ze smoły wę-
glowej, oleje do farb, oleje do konserwacji murów, oleje 
do konserwacji skór, oleje do smarowania, oleje do tkanin, 
oleje silnikowe, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [bu-
downictwo], oleje zwilżające, oświetlenie bożonarodzenio-
we [świece], paliwa, paliwa mineralne, paliwo benzenowe, 
paliwo gazowe, paliwo na bazie alkoholu, paliwo na bazie 
ksylenu, paliwo oświetleniowe, paliwo w postaci brykietów, 
paliwo z biomasy, parafina, pasta do obuwia,  patyczki drew-
niane na podpałkę, podpałki, podpałki papierowe do zapala-
nia, preparaty pochłaniające pył, preparaty z oleju sojowego 
do zapobiegania przywieraniu przyborów kuchennych, 
przeciwpoślizgowe preparaty do pasów, ropa naftowa, ropa 
naftowa, surowa lub rafinowana, rozpylone mieszanki pali-
wowe, smar do skór, smary, smary do broni,  smary do kon-
serwacji skór, smary do pasów, smary przemysłowe, stearyna, 
środki do usuwania pyłu, światełka nocne [świeczki], świece, 
świece zapachowe, tłuszcz wełniany, tłuszcze do oświetlania, 
tłuszcze do smarowania, torf [paliwo], wazelina do celów 
przemysłowych, węgiel, wosk [surowiec], wosk do nart, wosk 
do oświetlania, wosk do pasów, wosk karnauba, wosk prze-
mysłowy, wosk pszczeli, wosk pszczeli stosowany w produk-
cji kosmetyków, wosk ziemny [ozokeryt], zestalone gazy 
[paliwo].

(210) 498195 (220) 2019 04 04
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, budowlane 
materiały metalowe, metalowe elementy systemów ryn-
nowych, 19 niemetalowe pokrycia dachowe, materiały bu-
dowlane niemetalowe, rynny niemetalowe, niemetalowe 
elementy systemów rynnowych.

(210) 498198 (220) 2019 04 04
(731) PAŁKA NATALIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OD WNĘTRZA NATALIA PAŁKA
(510), (511) 42 architektura.

(210) 498200 (220) 2019 04 04
(731) NESTLÉ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NAŁ NAŁĘCZOWIANKA
(510), (511) 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, 
przetworzone, źródlane, mineralne, aromatyzowane, napoje 
funkcjonalne na bazie wody zawierające witaminy, minerały 
lub zioła, napoje odżywcze na bazie wody zawierające wita-
miny, minerały lub zioła, napoje na bazie wody z ekstraktem 
herbaty, napoje o smaku owocowym lub na bazie owoców, 
mleczne napoje sfermentowane, soki owocowe i jarzynowe, 
nektary, lemoniady, napoje gazowane i inne napoje bezal-
koholowe, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty 
do produkcji napojów bezalkoholowych, napoje izotonicz-
ne, napoje energetyczne, napoje na bazie soi, napoje na ba-
zie słodu.
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(210) 498201 (220) 2019 04 04
(731) NESTLÉ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZRÓB TO NAŁ
(510), (511) 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, 
przetworzone, źródlane, mineralne, aromatyzowane, napoje 
funkcjonalne na bazie wody zawierające witaminy, minerały 
lub zioła, napoje odżywcze na bazie wody zawierające wita-
miny, minerały lub zioła, napoje na bazie wody z ekstraktem 
herbaty, napoje o smaku owocowym lub na bazie owoców, 
mleczne napoje sfermentowane, soki owocowe i jarzynowe, 
nektary, lemoniady, napoje gazowane i inne napoje bezalko-
holowe, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do pro-
dukcji napojów bezalkoholowych, napoje izotoniczne, napoje 
energetyczne, napoje na bazie soi, napoje na bazie słodu.

(210) 498202 (220) 2019 04 04
(731) RAYTHEON COMPANY, Waltham, US
(540) (znak słowny)
(540) VIRTUALWORX
(510), (511) 9 okulary do rzeczywistości wirtualnej, okulary 
do rzeczywistości rozszerzonej, 37 usługi wsparcia technicz-
nego poprzez wykorzystanie okularów rzeczywistości wirtu-
alnej związane ze sprzętem komputerowym, usługi wsparcia 
technicznego poprzez używanie okularów rzeczywistości 
rozszerzonej związane ze sprzętem komputerowym, 42 usłu-
gi doradztwa technologicznego za pomocą okularów rze-
czywistości wirtualnej, usługi doradztwa technologicznego 
za pomocą okularów rzeczywistości rozszerzonej.

(210) 498203 (220) 2019 04 04
(731) NESTLÉ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NAŁ
(510), (511) 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, 
przetworzone, źródlane, mineralne, aromatyzowane, napoje 
funkcjonalne na bazie wody zawierające witaminy, minerały 
lub zioła, napoje odżywcze na bazie wody zawierające wita-
miny, minerały lub zioła, napoje na bazie wody z ekstraktem 
herbaty, napoje o smaku owocowym lub na bazie owoców, 
mleczne napoje sfermentowane, soki owocowe i jarzynowe, 
nektary, lemoniady, napoje gazowane i inne napoje bezalko-
holowe, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do pro-
dukcji napojów bezalkoholowych, napoje izotoniczne, napoje 
energetyczne, napoje na bazie soi, napoje na bazie słodu.

(210) 498205 (220) 2019 04 04
(731) BOZKURT METE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GF G.Ferrini NEW COCEPT

(531) 05.13.25, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca.

(210) 498210 (220) 2019 04 04
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZPN PUCHAR TYSIĄCA DRUŻYN

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, pla-
kietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skar-
bonki, 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
oprogramowanie komputerowe, nośniki do zapisu infor-
macji, sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, a mia-
nowicie: gry komputerowe, konsole do gier, płyty CD, DVD, 
wysokiej rozdzielczości z grami, baterie elektryczne, etui 
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficz-
ną, kaski ochronne dla uprawiania sportu, tablice ogłoszeń 
elektroniczne, nagrane na płyty i inne nośniki filmy i pro-
gramy, publikacje elektroniczne, 14 z metali szlachetnych: 
bransoletki do zegarków, breloczki, emblematy, figurki, me-
dale, monety, wyroby jubilerskie, zegarki, futerały do zegar-
ków, spinki do krawatów i mankietów, szpilki do krawatów, 
16 czasopisma, druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, 
karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, 
bilety, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okład-
ki, obwoluty, papier do pakowania, publikacje drukowane, 
emblematy drukowane, 18 teczki, etui na klucze, portfele, 
portmonetki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sporto-
we, turystyczne lub z pasami na ramię, torebki, walizki, paski 
skórzane, parasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki, po-
krowce na parasole, 20 emblematy, figurki, popiersia, posą-
gi z: drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, lustra, 
poduszki nadmuchiwane, przedmioty reklamowe wypeł-
nione powietrzem, plakiety ozdobne ścienne, nie tekstylne, 
21 emblematy, figurki, popiersia, posągi z: porcelany, terra-
koty lub szkła, filiżanki, karafki, korkociągi, naczynia do pi-
cia, otwieracze do butelek, podstawki pod talerze, szklanki 
do napojów, flaszeczki i flaszki, kufle, patery, puchary, 22 tor-
by do pakowania z materiałów tekstylnych, 24 chorągiewki, 
ręczniki do rąk lub kąpielowe, sztandary, flagi, pledy, pledy 
podróżne, obrusy nie papierowe, serwetki nie papierowe, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 26 em-
blematy ozdobne wyszywane, 28 gry stołowe, towarzyskie, 
klocki, lalki, ochraniacze, piłki, pluszowe zabawki, pojazdy za-
bawkowe, rękawice sportowe, urządzenia do gier innych niż 
telewizyjne, karty do gry, 30 guma do żucia, słodycze, kawa, 
herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao, lody 
spożywcze, kanapki, 32 napoje bezalkoholowe, napoje mro-
żone, napoje izotoniczne, soki owocowe, sorbety w postaci 
napojów, 34 papierosy, cygara, cygaretki, tytoń, zapalniczki, 
gilotynki do cygar, cygarnice nie z metali szlachetnych, faj-
ki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki nie z metali 
szlachetnych, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, 
papierośnice, cygarniczki, pudełka na cygara, papierośnice, 
tabakierki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji 
zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozy-
skiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz 
danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi 
rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogło-
szeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi 
reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi organizowania targów handlowych 
lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycz-
nymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, usługi 
przetwarzania i składowania informacji przy pomocy sprzętu 
informatycznego, teleinformatycznego, telekomunikacyj-
nego, w tym systemów i sieci komputerowych, 38 usługi 
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agencji informacyjnych lub prasowych, usługi przesyłania 
informacji przy pomocy sprzętu informatycznego, teleinfor-
matycznego, telekomunikacyjnego, w tym systemów i sieci 
komputerowych, usługi transmisji programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi przekazów satelitarnych, 39 usługi 
organizowania podróży lub wycieczek, usługi biur tury-
stycznych, usługi organizowania turystyki, 40 usługi poligra-
ficzne, 41 usługi organizowania i prowadzenia konferencji, 
kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obo-
zów, zawodów sportowych, organizowania wypoczynku, 
wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn, 
usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi 
obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi in-
formacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, publikacje multimedialne, 42 usługi 
oprogramowania komputerów, usługi instalacji oprogra-
mowania komputerowego, usługi aktualizacji oprogramo-
wania, usługi powielania i odzyskiwania danych, usługi pro-
jektowania systemów komputerowych, usługi konserwacji 
oprogramowania komputerowego, usługi wypożyczania 
oprogramowania komputerowego, 43 usługi zakwaterowa-
nia obozów wakacyjnych i sportowych, usługi rezerwowania 
i wynajmowania noclegów, usługi rezerwacji miejsc w pen-
sjonatach i hotelach, usługi gastronomiczne.

(210) 498211 (220) 2019 04 04
(731) IMPET COMPUTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A A AURORA gaming

(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.18, 26.02.07, 
26.02.18, 27.05.01

(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, baterie galwanicz-
ne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, pane-
le fotowoltaiczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złą-
cza elektryczne], przewody, przewody elektryczne, kable 
koncentryczne, kable optyczne [światłowody], kable USB 
do aparatów, listwy zasilające, listwy antyprzepięciowe, 
rozgałęziacze, kamery wideo, kasety wideo, kasety barwią-
ce do kas fiskalnych, lasery optyczne, lasery nie do celów 
medycznych, nadajniki sygnałów elektronicznych, notesy 
elektroniczne, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbior-
czy, radia samochodowe, radio pagery, telefony przenośne, 
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 
urządzenia do ładowania baterii, zasilacze, zasilacze AC/DC 
uniwersalne, zasilacze do kamer i aparatów, UPS -y zasilacze 
awaryjne, ładowarki samochodowe, telefony komórkowe, 
wzmacniacze audio, zestawy słuchawkowe, 35 prowadze-
nie usług w zakresie: handlowych informacji i porad udzie-
lanych konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 
agencji importowo-eksportowej, prezentowania produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowania 

wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechniania materia-
łów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklamy 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechniania ogłoszeń reklamo-
wych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
usług prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach 
produktów: obudowy wodoodporne do aparatów i sprzętu 
elektronicznego, żarówki LED, żarówki energooszczędne, ta-
śmy LED, oświetlenie dekoracyjne, agregaty prądotwórcze, 
moduły LED, akcesoria i pokrowce oraz obudowy do telefo-
nów komórkowych, słuchawki, aparaty cyfrowe, odtwarza-
cze muzyki i video, ramki cyfrowe fotograficzne, etui na pły-
ty CD/DVD, wieże audio, głośniki samochodowe, akcesoria 
GPS, antyradary, baterie do aparatów i kamer video, środki 
czyszczące do komputerów, monitorów, ekranów, zestawy 
czyszczące do LCD, PLAZMA, TV, LCD, CRT i notebooków, 
pudełka na nośniki danych, etui aluminiowe, akcesoria au-
dio - tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 42 konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, utrzymywanie i tworzenie stron 
internetowych dla osób trzecich, wypożyczania oprogramo-
wania komputerowego.

(210) 498212 (220) 2019 04 04
(731) STODÓŁKA MAREK WINNICA ZAMKOWA, Korczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA ZAMKOWA

(531) 07.01.01, 27.05.01
(510), (511) 33 wino, 41 prowadzenie wycieczek z prze-
wodnikiem, organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, 
kształcenia praktycznego w tym degustacji win.

(210) 498214 (220) 2019 04 04
(731) SZUSTAK AGNIESZKA, Kozerki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGNUS

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.11.02, 26.11.13, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 3 środki czyszczące, środki do polerowania, 
środki usuwające farbę, środki do usuwania plam, środki 
do czyszczenia dywanów, środki do czyszczenia toalet, środ-
ki do usuwania kamienia, środki zapachowe, środki czysz-
czące do celów gospodarstwa domowego, środki nadające 
połysk do czyszczenia okien, środki do czyszczenia okien 
w formie rozpylacza, środki do zmywania naczyń, środki 
do czyszczenia kamienia, środki do czyszczenia chromu, 
środki do usuwania rdzy, środki do czyszczenia tapicerki, 
środki do usuwania wosku, środki chemiczne do utrzyma-
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nia czystości, 37 sprzątanie fabryk, sprzątanie nieruchomo-
ści, sprzątanie sklepów, sprzątanie szpitali, sprzątanie hoteli, 
sprzątanie szkół, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie 
zakładów przemysłowych, sprzątanie placów budowy, sprzą-
tanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów miejskich, 
sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie 
budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie lokali han-
dlowych, czyszczenie budynków od wewnątrz i na zewnątrz, 
czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie powierzchni 
handlowych i usługowych, czyszczenie powierzchni sufitów, 
mycie okien, pranie dywanów, pranie wykładzin, pranie tapi-
cerki meblowej, konserwacja podłóg, polimeryzacja podłóg, 
krystalizacja podłóg, renowacja budynków, renowacja szyb, 
renowacja wnętrze pomieszczeń handlowych i biurowych, 
utrzymanie czystości terenów zielonych, 44 tworzenie i pie-
lęgnacja terenów zielonych, koszenie i grabienie trawy, prze-
sadzanie roślin, podlewanie roślin.

(210) 498215 (220) 2019 04 04
(731) SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe, ogrodzenia metalowe, me-
talowe panele ogrodzeniowe, metalowe słupy ogrodzenio-
we, metalowe łączniki do ogrodzeń, balustrady metalowe 
do ogrodzeń, metalowe materiały na ogrodzenia, pręty, słup-
ki ogrodzeniowe metalowe, podpory metalowe do słupków 
ogrodzeniowych, barierki metalowe, słupki metalowe, par-
kany metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, metalo-
we konstrukcje budowlane, okładziny metalowe, metalowe 
okładziny elewacyjne, okładziny budowlane metalowe, me-
talowe okładziny do fasad, metalowe okładziny do ścian we-
wnętrznych, okładziny ścian z metalu, panele metalowe.

(210) 498219 (220) 2019 04 04
(731) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.15, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.10, 26.01.01, 26.01.05, 
27.05.01

(510), (511) 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez 
Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe oraz administracja, organizacja 
i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi, doradz-

two i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności 
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, mar-
keting, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, 
jak i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja 
handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowej, praso-
wej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organi-
zowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz 
sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizo-
wanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów, rekla-
ma radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem 
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług, 
zarządzanie halami targowymi i targowiskami, gromadze-
nie, systemizacja i udostępnianie komputerowych baz da-
nych, usługi rachunkowe, 36 administrowanie nieruchomo-
ściami, zarządzanie działalnością agencji mieszkaniowych 
i agencji nieruchomości, organizowanie zbiórek funduszy 
na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek na inne cele 
niż dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych i usługowych, przeprowadzanie 
analiz finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, 
dokonywanie wycen finansowych, przekazywanie informa-
cji finansowych, przeprowadzanie operacji finansowych, 
sponsorowanie finansowe, świadczenie usług finansowych, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przekazywanie 
informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, świadczenie usług ubezpieczenio-
wych, prowadzenie kwest, zarządzanie nieruchomościami, 
usługi finansowania budowy nieruchomości, usługi inwe-
stycyjne w nieruchomości, usługi nadzorowania procesów 
inwestycyjnych, prowadzenie i administracja osiedla miesz-
kaniowego, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finanso-
we w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie 
czynszu, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynaj-
mujących w celach prywatnych lub handlowych, wynajem 
powierzchni, w szczególności w kompleksie biurowym lub 
handlowym, pośrednictwo w sprawach majątku nierucho-
mego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wyceny nie-
ruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych 
z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa 
w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie orga-
nizacją i codzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi 
w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie 
i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla 
osób trzecich, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingo-
wych, 41 usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywko-
wych, rekreacji, wypoczynku, usługi związane z organizacją 
wypoczynku, organizowanie i obsługa, kongresów, zjazdów, 
koncertów, szkoleń, kursów, sympozjów, przyjęć, spekta-
kli, zajęć sportowych, usługi rezerwacji miejsc na spektakle, 
usługi dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne on-
-line książek i periodyków, publikowanie książek, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, poradnictwo zawodowe, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fo-
tografowanie, fotoreportaże, organizowanie wystaw i im-
prez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organi-
zowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, 
organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie kin, 
prowadzenie nocnych klubów i dyskotek, prowadzenie ka-
syn, kręgielni, sal koncertowych, centrów sportowych lub 
centrów rozrywki, usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzę-
tu turystycznego i sportowego, tłumaczenia.
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(210) 498220 (220) 2019 04 04
(731) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA 

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

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.04.01, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez 
Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe oraz administracja, organizacja 
i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi, doradz-
two i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności 
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, mar-
keting, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, 
jak i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja 
handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowej, praso-
wej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organi-
zowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz 
sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizo-
wanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów, rekla-
ma radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem 
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług, 
zarządzanie halami targowymi i targowiskami, gromadze-
nie, systemizacja i udostępnianie komputerowych baz da-
nych, usługi rachunkowe, 36 administrowanie nieruchomo-
ściami, zarządzanie działalnością agencji mieszkaniowych 
i agencji nieruchomości, organizowanie zbiórek funduszy 
na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek na inne cele 
niż dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych i usługowych, przeprowadzanie 
analiz finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, 
dokonywanie wycen finansowych, przekazywanie informa-
cji finansowych, przeprowadzanie operacji finansowych, 
sponsorowanie finansowe, świadczenie usług finansowych, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przekazywanie 
informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, świadczenie usług ubezpieczenio-
wych, prowadzenie kwest, zarządzanie nieruchomościami, 
usługi finansowania budowy nieruchomości, usługi inwe-
stycyjne w nieruchomości, usługi nadzorowania procesów 
inwestycyjnych, prowadzenie i administracja osiedla miesz-
kaniowego, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finanso-
we w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie 
czynszu, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynaj-
mujących w celach prywatnych lub handlowych, wynajem 
powierzchni, w szczególności w kompleksie biurowym lub 
handlowym, pośrednictwo w sprawach majątku nierucho-
mego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wyceny nie-
ruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych 
z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa 

w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie orga-
nizacją i codzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi 
w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie 
i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla 
osób trzecich, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingo-
wych, 41 usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywko-
wych, rekreacji, wypoczynku, usługi związane z organizacją 
wypoczynku, organizowanie i obsługa, kongresów, zjazdów, 
koncertów, szkoleń, kursów, sympozjów, przyjęć, spekta-
kli, zajęć sportowych, usługi rezerwacji miejsc na spektakle, 
usługi dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne on-
-line książek i periodyków, publikowanie książek, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, poradnictwo zawodowe, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fo-
tografowanie, fotoreportaże, organizowanie wystaw i im-
prez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organi-
zowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, 
organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie kin, 
prowadzenie nocnych klubów i dyskotek, prowadzenie ka-
syn, kręgielni, sal koncertowych, centrów sportowych lub 
centrów rozrywki, usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzę-
tu turystycznego i sportowego, tłumaczenia.

(210) 498221 (220) 2019 04 04
(731) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA 

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

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.04.01, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez 
Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe oraz administracja, organizacja i za-
rządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi, doradztwo 
i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospo-
darczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, 
organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i do-
radztwo w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa 
i doradztwo w zakresie reklamy radiowej, prasowej, telewi-
zyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organizowanie wy-
staw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych 
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie poka-
zów mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyj-
nych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, 
reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków 
elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub 
reklam, organizacja pokazów towarów i usług, zarządzanie 
halami targowymi i targowiskami, gromadzenie, systemizacja 
i udostępnianie komputerowych baz danych, usługi rachun-
kowe, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
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działalnością agencji mieszkaniowych i agencji nieruchomo-
ści, organizowanie zbiórek funduszy na cele dobroczynne, 
organizowanie zbiórek na inne cele niż dobroczynne, wy-
najmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biuro-
wych i usługowych, przeprowadzanie analiz finansowych, 
doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen 
finansowych, przekazywanie informacji finansowych, prze-
prowadzanie operacji finansowych, sponsorowanie finanso-
we, świadczenie usług finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, przekazywanie informacji o ubezpie-
czeniach, pośrednictwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
świadczenie usług ubezpieczeniowych, prowadzenie kwest, 
zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania budowy 
nieruchomości, usługi inwestycyjne w nieruchomości, usługi 
nadzorowania procesów inwestycyjnych, prowadzenie i ad-
ministracja osiedla mieszkaniowego, dzierżawa, najem oraz 
wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieru-
chomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni dla osób 
trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub handlo-
wych, wynajem powierzchni, w szczególności w komplek-
sie biurowym lub handlowym, pośrednictwo w sprawach 
majątku nieruchomego (sprzedaż i zakup nieruchomości), 
usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w spra-
wach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji 
pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarzą-
dzanie organizacją i codzienną działalnością biur i nierucho-
mości, usługi w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, 
zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach han-
dlowych dla osób trzecich, 39 wynajmowanie garaży i miejsc 
parkingowych, 41 usługi informacji o edukacji, imprezach 
rozrywkowych, rekreacji, wypoczynku, usługi związane z or-
ganizacją wypoczynku, organizowanie i obsługa, kongresów, 
zjazdów, koncertów, szkoleń, kursów, sympozjów, przyjęć, 
spektakli, zajęć sportowych, usługi rezerwacji miejsc na spek-
takle, usługi dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne 
on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, poradnictwo zawodowe, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fo-
tografowanie, fotoreportaże, organizowanie wystaw i imprez 
kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie 
i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, organizo-
wanie konferencji i seminariów, prowadzenie kin, prowadze-
nie nocnych klubów i dyskotek, prowadzenie kasyn, kręgielni, 
sal koncertowych, centrów sportowych lub centrów rozryw-
ki, usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzętu turystycznego 
i sportowego, tłumaczenia.

(210) 498223 (220) 2019 04 03
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) UROTUX COMPLEX
(510), (511) 5 leki dla ludzi, dietetyczna żywność przystoso-
wana do celów medycznych, preparaty witaminowe.

(210) 498225 (220) 2019 04 03
(731) CARS BY LINKE MARCIN LINKE, Mościenica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARS by Linke

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 37 konstrukcja i naprawa pojazdów samocho-
dowych z wyłączeniem motocykli.

(210) 498226 (220) 2019 04 03
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) URSOCAM
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 498230 (220) 2019 04 03
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) GLITOPREL
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 498231 (220) 2019 04 03
(731) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXT PRO

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki che-
miczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne dla 
rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
dów oraz środków przeciw pasożytom, środki do ochrony 
nasion, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia 
gleby, nawozy dla rolnictwa, środki grzybobójcze i dodatki 
chemiczne do środków grzybobójczych, środki owado-
bójcze i dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 
5 antyseptyki, środki bakteriobójcze, biocydy, środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki do odstraszania owadów, pestycydy, 
środki chwastobójcze.

(210) 498232 (220) 2019 04 03
(731) LUBAŃSKA BEATA EWA LINGOAL, Lipce
(540) (znak słowny)
(540) GOAL Foreign Language Learning Management 

System
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(210) 498234 (220) 2019 04 03
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA BOTANIC FORMULA
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjo-
nalne, kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie wymienio-
ne towary przeznaczone dla kobiet.
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(210) 498236 (220) 2019 04 03
(731) NOWAK WOJCIECH ZYGMUNT PPH FISH POINT, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FISH POINT

(531) 03.09.01, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski, zanęty wędkarskie.

(210) 498237 (220) 2019 04 03
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) PROPIHALS
(510), (511) 5 leki dla ludzi, propolis do celów farmaceutycz-
nych, suplementy diety zawierające propolis.

(210) 498238 (220) 2019 04 03
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) IRBUTIN
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 498240 (220) 2019 04 03
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) IMOTIV
(510), (511) 5 leki dla ludzi, środki uspakajające, preparaty 
witaminowe.

(210) 498242 (220) 2019 04 03
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) IKArium
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 498243 (220) 2019 04 03
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) SIMVACOR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne (farmaceutyki, leki 
do celów farmaceutycznych).

(210) 498246 (220) 2019 04 03
(731) BULIŃSKI ROBERT BIURO BAZAR, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BB biuro BAZAR

(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej artykułów biuro-
wych, koszulek, obwolut, ofertówek, pojemników na doku-
menty, pojemników na katalogi i czasopisma, pojemników 
na teczki, przekładek, pudeł archiwizacyjnych, segregatorów, 
skoroszytów, szuflad, teczek, klipsów archiwizacyjnych, wizy-

towników, artykułów BHP, nakryć głowy, artykułów do ochrony 
wzroku, odzieży, rękawic, artykułów do pisania i korygowania, 
atramentów, cienkopisów, cienkopisów kulkowych, długopi-
sów, foliopisów, gumek do mazania, korektorów, kredek, pisa-
ków, markerów, ołówków, piór, piór kulkowych, piór ze ścierają-
cą końcówką, piór żelowych, temperówek, galanterii biurowej, 
akcesoriów mocujących, clipboardów, dziurkaczy, gumek, kie-
szeni samoprzylepnych, klejów, linijek, metkownic, nawilżaczy 
do palców, nici, sznurków, noży, nożyczek, pieczątek, pinezek, 
szpilek, podajników do taśm, przyborników, rozszywaczy, spi-
naczy i klipsów, taśm dwustronnych, taśm klejących biurowych, 
taśm lakierniczych, taśm montażowych, zszywaczy, zszywek, 
bloków biurowych, bloków technicznych i rysunkowych, dru-
ków akcydensowych, dzienników korespondencji, kalendarzy, 
notatników, notesów samoprzylepnych, skorowidzów, zakładek 
indeksujących, zeszytów, brulionów, materiałów eksploatacyj-
nych do maszyn biurowych, bębnów do drukarek, materiałów 
eksploatacyjnych do faksów, folii, taśm do drukarek igłowych, 
tonerów do drukarek, wkładów atramentowych, farb, kredy, 
krepy, masy plastycznej, pasteli, bindownic, holderów, identyfi-
katorów, laminatorów, listew do oprawy dokumentów, okładek 
do bindowania, termobindownic, etykiet, kalek, kopert, papie-
ru, papieru biurowego, papieru do ploterów, papieru do druko-
wania, papieru ksero w roli, papieru ozdobnego, papieru i folii 
samoprzylepnej, rolek faksowych, rolek kasowych, akcesoriów 
mocujących, antyram, bloków do flipchartów, ekranów, flip-
chartów, gablot, planerów, projektorów, rzutników, stojaków, 
tabliczek, stolików projekcyjnych, systemów prezentacji, tablic 
interaktywnych, tablic korkowych, tablic obrotowo-jezdnych, 
tablic suchścieralnych, tablic magnetycznych, tablic tekstyl-
nych, wskaźników, urządzeń biurowych, drukarek, drukarek 
etykiet, gilotyn, trymerów, kalkulatorów, niszczarek, testerów, 
urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia biura, apteczek, bate-
rii, akumulatorów, biurek, regałów, kasetek na pieniądze, krzeseł, 
foteli, lampek biurowych, latarek, mat podłogowych, oczyszcza-
czy powietrza, akcesoriów do pakowania, sprzętu AGD, szafek 
na klucze, wag, wentylatorów, wieszaków, zegarów, artykułów 
spożywczych, artykułów higienicznych, akcesoriów do sprząta-
nia, dozowników, podajników, środków higienicznych, środków 
czystości, koszy na śmieci, mydła, naczyń jednorazowych, na-
pojów gazowanych, napojów izotonicznych, napojów niegazo-
wanych, soków, odświeżaczy, ręczników papierowych, papieru 
toaletowego, słodyczy, przekąsek, środków piorących, wody mi-
neralnej, worków na śmieci, akcesoriów komputerowych, kart 
pamięci, klawiatur, listew zasilających, myszek komputerowych, 
nośników danych, opakowań na płyty, płyt jako nośników 
danych, podkładek na biurko, podkładek pod myszki kompu-
terowe, podkładek pod nadgarstek, akcesoriów do urządzeń 
mobilnych.

(210) 498247 (220) 2019 04 03
(731) KUROWSKI DAWID CZESŁAW DK-PROJEKT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DK Projekt
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(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 drukowanie, sitodruk, druk sitowy, drukowa-
nie wzorów, usługi druku na tkaninach, nadrukowywanie 
na zamówienie ozdobnych wzorów na odzież, aplikacja mo-
tywów na tkaniny, barwienie odzieży, nadruk wzorów na tka-
ninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, nakła-
danie wykończeń na tkaniny, nakładanie aplikacji na tkaniny, 
obróbka odzieży poprzez zaprasowanie na stałe, obróbka 
powierzchni tekstyliów, usługi druku na tkaninach, drukowa-
nie na wełnie, drukowanie obrazów na przedmiotach, druko-
wanie wzorów dla osób trzecich, fotograficzne wytrawianie 
artykułów odzieżowych, drukowanie, na zamówienie, nazw 
firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promo-
cyjnych i reklamowych.

(210) 498250 (220) 2019 04 03
(731) VEII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEII

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 9 skrzynki rozdzielcze zasilania, skrzynki rozdziel-
cze elektryczne, skrzynki rozgałęźne, elektryczne skrzyn-
ki sterownicze, skrzynki zaciskowe, elektryczne skrzynki 
połączeniowe, skrzynki akumulatorowe, skrzynki zasila-
jące, skrzynki pojemnościowe, skrzynki przyłączeniowe, 
skrzynki do bezpieczników elektrycznych, skrzynki zacisko-
we do przewodów elektrycznych, skrzynki przyłączowe 
do przewodów elektrycznych, tablice rozdzielcze, rozdzie-
lacze układowe, dotykowe tablice rozdzielcze, elektryczne 
tablice rozdzielcze, szafy rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, 
rozdzielacze energii elektrycznej, pulpity rozdzielające, elek-
tryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, sterowniki 
elektryczne, elektryczne instalacje sterujące, elektroniczne 
jednostki sterujące, elektryczne pulpity sterownicze, elek-
tryczne urządzenia sterownicze, elektroniczne przyrządy 
sterujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne 
obwody sterownicze, elektroniczne obwody sterownicze, 
tablice sterownicze, elektryczne urządzenia kontrolno-steru-
jące, elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektrycz-
ne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektrycz-
ne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, elektryczne 
urządzenia do sterowania mocą, urządzenia do sterowania 
energią elektryczną, urządzenia do sterowania prądem elek-
trycznym, moduły połączeniowe do sterowników elektrycz-
nych, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania 
energią, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu 
energii elektrycznej, złącza do kabli, złącza do kabli elek-
trycznych, złącza kablowe do kabli elektrycznych, metalo-
we gwintowane złącza kablowe, złączowe tuleje do kabli 
elektrycznych, obudowy do złączy kablowych, transforma-
tory, transformatory rozdzielcze, transformatory napięcia, 
transformatory elektryczne, elektroniczne transformatory 
mocy, transformatory obniżające napięcie, transformatory 
podwyższające napięcie, transformatory wysokiego napię-
cia, transformatory napięcia elektrycznego, transformatory 
pojemnościowe napięcia, elektryczne transformatory sie-
ci zasilającej, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa skrzynek 
rozdzielczych zasilania, skrzynek rozdzielczych elektrycz-
nych, skrzynek rozgałęźnych, elektrycznych skrzynek ste-
rowniczych, skrzynek zaciskowych, elektrycznych skrzynek 

połączeniowych, skrzynek akumulatorowych, skrzynek zasi-
lających, skrzynek pojemnościowych, skrzynek przyłączenio-
wych, skrzynek do bezpieczników elektrycznych, skrzynek 
zaciskowych do przewodów elektrycznych, skrzynek przyłą-
czowych do przewodów elektrycznych, tablic rozdzielczych, 
rozdzielaczy układowych, dotykowych tablic rozdzielczych, 
elektrycznych tablic rozdzielczych, szaf rozdzielczych, pul-
pitów rozdzielczych, rozdzielaczy energii elektrycznej, pul-
pitów rozdzielających, elektrycznych paneli rozdzielczych 
do sieci elektrycznej, sterowników elektrycznych, elektrycz-
nych instalacji sterujących, elektronicznych jednostek ste-
rujących, elektrycznych pulpitów sterowniczych, elektrycz-
nych urządzeń sterowniczych, elektronicznych przyrządów 
sterujących, elektronicznych urządzeń sterujących, elek-
trycznych obwodów sterowniczych, elektronicznych ob-
wodów sterowniczych, tablic sterowniczych, elektrycznych 
urządzeń kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń 
sterujących procesami, elektrycznych lub elektronicznych 
modułów kontrolno-sterujących, elektrycznych zautoma-
tyzowanych urządzeń sterowniczych, elektrycznych urzą-
dzeń do sterowania mocą, urządzeń do sterowania energią 
elektryczną, urządzeń do sterowania prądem elektrycznym, 
modułów połączeniowych do sterowników elektrycznych, 
elektrycznych urządzeń sterowniczych do zarządzania ener-
gią, aparatury i urządzeń do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, złącz do kabli, złącz do kabli elektrycznych, 
złącz kablowych do kabli elektrycznych, metalowych gwin-
towanych złącz kablowych, złączowych tulei do kabli elek-
trycznych, obudów do złączy kablowych, transformatorów, 
transformatorów rozdzielczych, transformatorów napięcia, 
transformatorów elektrycznych, elektronicznych transforma-
torów mocy, transformatorów obniżających napięcie, trans-
formatorów podwyższających napięcie, transformatorów 
wysokiego napięcia, transformatorów napięcia elektryczne-
go, transformatorów pojemnościowych napięcia, elektrycz-
nych transformatorów sieci zasilającej.

(210) 498254 (220) 2019 04 04
(731) JEWUŁA EMILIA O.C., Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Organic Corner Food Store & Bistro

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa suszo-
nych jadalnych wodorostów, suszonych owoców, miesza-
nek owoców suszonych, produktów z suszonych owoców, 
przekąsek na bazie suszonych owoców, suszonych daktyli, 
suszonych fig, suszonych jagód goji, suszonych jagód inka-
skich, suszonych moreli, orzechów makadamia, orzechów 
blanszowanych, migdałów mielonych, prażonych orze-
chów ziemnych, preparowanych orzechów pistacjowych, 
rodzynek, rodzynek sułtanek, rodzynek korynckich, śliwek 
suszonych, suszonych truskawek, wiórków kokosowych, su-
szonej żurawiny, substancji agar-agar do celów kulinarnych, 
galaretek, pektyny do celów kulinarnych, pektyny owoco-
wej, suszonych grzybów jadalnych, grzybów konserwo-
wanych, masła z orzechów, masła migdałowego, pyłków 
kwiatowych jako żywność, warzyw mrożonych, mrożo-
nych owoców, deserów owocowych, mleka kokosowego, 
napojów na bazie mleka migdałowego, mleka ryżowego, 
napojów na bazie mleka orzechowego, spożywczego ole-
ju kokosowego, tofu, tempehu, owoców przetworzonych, 
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przecierów owocowych, mleka sojowego, grochu łuskane-
go, jadalnych nasion słonecznika, soczewicy, oleju z orze-
chów, oleju z pestek winogron, olejów spożywczych, oleju 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, jadalnego oleju 
rzepakowego, oleju sezamowego, oleju słonecznikowe-
go do celów spożywczych, oliwy z oliwek, oliwy z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, humusu, chipsów jabłkowych, prze-
tworzonych buraków, dżemów owocowych, falafeli, fasolki 
konserwowej, groszku konserwowego, warzyw konserwo-
wanych, koncentratów pomidorowych, kukurydzy słodkiej 
konserwowanej, warzyw marynowanych, przecieru pomi-
dorowego, chipsów ziemniaczanych w postaci przekąsek, 
pomidorów konserwowanych, gotowych dań warzywnych, 
przetworzonej spiruliny, budyniów deserowych, lodów 
spożywczych, aromatów do żywności, sorbetów, lodów 
wodnych o smaku owocowym w postaci lizaków, posypek 
z cukru, cukru, brązowego cukru, drożdży stosowanych jako 
składnik spożywczy, skrobi kukurydzianej do celów spożyw-
czych, sody oczyszczonej do celów spożywczych, ziół su-
szonych, ziół przetworzonych, ziół do celów spożywczych, 
naparów ziołowych, herbat, mieszanek herbat, herbaty 
zielonej, herbaty imbirowej, białej herbaty, herbaty czarnej, 
herbaty earl grey, herbaty z rumianku, herbaty ziołowej, 
yerba mate, kakao, kakao w proszku, rozpuszczalnego ka-
kao w proszku, kawy, cappuccino, espresso, kawy mielonej, 
kawy w formie parzonej, kawy rozpuszczalnej, substytutów 
kawy na bazie zbóż lub cykorii, ziaren kawy, past spożyw-
czych, past sojowych do użytku jako przyprawa, makaro-
nów, makaronów gryczanych, makaronów ryżowych, pro-
duktów spożywczych z kukurydzy, makaronów sojowych, 
makaronów orkiszowych, makaronów jaglanych, makaro-
nów kukurydzianych, makaronów owsianych, makaronów 
semolinowych, płatków z naturalnego ryżu, przetworzonej 
komosy ryżowej, nieprzetworzonej komosy ryżowej, ryżu, 
kasz, kaszy gryczanej, kaszy jaglanej, kaszy manny, kaszy 
kukurydzianej, kuskusa, kaszek, mąki, mąki kokosowej, mąki 
kukurydzianej, mąki owsianej, mąki ryżowej, mąki orkiszo-
wej, skrobi ziemniaczanej do celów spożywczych, mąki 
z tapioki, mąki żytniej, musli, płatków zbożowych gotowych 
do spożycia, płatków kukurydzianych, płatków owsianych 
i pszenicznych, musów deserowych, syropów spożyw-
czych, mrożonej kawy, syropu klonowego, syropu z agawy 
do stosowania jako słodzik naturalny, kukurydzy prażonej, 
ziaren sezamu, pasty curry, chrupków zbożowych, chrup-
ków ryżowych, musów, chrzanu, majonezu wegańskiego, 
musztardy, octu, octu winnego, pesto, sosów pomidoro-
wych, sosów sojowych, przypraw, mieszanek przypraw, 
ekstraktów przypraw, soli spożywczej, lasek wanilii, słodzi-
ków naturalnych, płatków śniadaniowych, alg do spożycia 
przez ludzi, orzechów, migdałów, orzechów brazylijskich 
świeżych, orzechów laskowych, świeżych orzeszków ner-
kowca, świeżych orzechów włoskich, świeżych orzeszków 
piniowych, orzechów pistacjowych świeżych, grzybów 
świeżych, ziaren kakaowych w stanie surowym, kaszy jęcz-
miennej, świeżej ciecierzycy, grochu świeżego, siemienia 
lnianego, nasion, nasion roślin, sezamu jadalnego, warzyw 
świeżych, świeżych owoców, mrożonych napojów owo-
cowych, koncentratów soków owocowych, koncentratów 
do sporządzania napojów bezalkoholowych, soków, soków 
warzywnych, soków owocowych, bezalkoholowych eks-
traktów z owoców używanych do sporządzania napojów, 
syropów do napojów bezalkoholowych, lemoniad, soków 
aloesowych, wody kokosowej jako napoju, wody mineral-
nej, wody źródlanej, inuliny do użytku w przemyśle spo-
żywczym, kultur bakterii dodawanych do produktów spo-
żywczych, bakterii pro biotycznych do użytku w przemyśle 
spożywczym, barwników spożywczych, herbat ziołowych 

do celów leczniczych, błonnika pokarmowego, żywności 
dla niemowląt, żywności dla diabetyków, suplementów 
diety i preparatów dietetycznych, środków oczyszczają-
cych, preparatów witaminowych i mineralnych, miesza-
nych preparatów witaminowych, dodatków witaminowych 
i mineralnych, ziół leczniczych, 43 zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, bary, bary przekąskowe, hotelowe usługi kate-
ringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie 
posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośrednie-
go spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywa-
nie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie 
informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związa-
nych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi ba-
rów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi do-
radcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi katerin-
gowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie 
gotowania posiłków, doradztwo kulinarne, porady dotyczą-
ce przepisów kulinarnych, usługi doradcze w zakresie sztuki 
kulinarnej.

(210) 498257 (220) 2019 04 04
(731) SOKOŁOWSKA MARTYNA PRZEDSIĘBIORSTWO  

HANDLOWO USŁUGOWE, Człuchów
(540) (znak słowny)
(540) ulala
(510), (511) 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, zabie-
gi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosme-
tyczne dla włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usłu-
gi kosmetycznej pielęgnacji ciała, kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów kosme-
tycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, zabiegi ko-
smetyczne 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 usuwa-
nia cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi doradztwa do-
tyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie 
makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pie-
lęgnacji skóry, przedłużanie rzęs, pielęgnacja brwi i rzęs, far-
bowanie brwi i rzęs, masaż, masaż bańką chińską, depilacja.

(210) 498259 (220) 2019 04 04
(731) TOKARSKA HANNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENTE ARCHITEKCI
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 42 architektura, usługi architektoniczne, pro-
jektowanie architektoniczne, badania architektoniczne, 
usługi architektury wnętrz, przygotowywanie raportów ar-
chitektonicznych, usługi projektowania architektonicznego, 
przygotowywanie projektu architektonicznego, zarządza-
nie projektami architektonicznymi, przygotowywanie pla-
nów architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie 
przygotowywania planów architektonicznych, usługi kon-
sultacyjne dotyczące architektury, sporządzanie raportów 
dotyczących architektury, usługi projektowania dotyczą-
ce architektury, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, 
usługi doradcze w zakresie architektury, usługi architekto-
niczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi w zakre-
sie planowania architektonicznego, doradztwo w dziedzinie 
projektowania architektonicznego, usługi projektowania 
architektonicznego dotyczące wystaw, usługi inżynieryjne 
i w zakresie architektury, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków, projektowanie architektoniczne 
w zakresie planowania miasta, usługi doradcze w zakresie 
planowania architektonicznego, usługi profesjonalne zwią-
zane z projektami architektonicznymi, wspomagane kompu-
terowo usługi projektowe związane z architekturą, projekty 
architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania centrów 
handlowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usłu-
gi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
komercyjnych, doradztwo w zakresie projektów architekto-
nicznych i budowlanych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego, do-
starczanie informacji w dziedzinie projektowania architek-
tonicznego za pośrednictwem strony internetowej, 44 pro-
jektowanie ogrodów i krajobrazów, projektowanie ogrodów 
krajobrazowych na rzecz osób trzecich, usługi doradcze 
związane z projektowaniem ogrodów, ogrodnictwo i kształ-
towanie krajobrazu.

(210) 498260 (220) 2019 04 04
(731) SOKOŁOWSKA MARTYNA PRZEDSIĘBIORSTWO  

HANDLOWO USŁUGOWE, Człuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ulala DAY SPA

(531) 27.05.01, 27.05.13, 24.17.02, 29.01.01
(510), (511) 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, zabie-
gi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosme-
tyczne dla włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usłu-
gi kosmetycznej pielęgnacji ciała, kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów kosme-
tycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, zabiegi ko-
smetyczne 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 usuwa-
nia cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi doradztwa do-
tyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie 
makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pie-
lęgnacji skóry, przedłużanie rzęs, pielęgnacja brwi i rzęs, far-
bowanie brwi i rzęs, masaż, masaż bańką chińską, depilacja.

(210) 498263 (220) 2019 04 04
(731) TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shape Care PRO

(531) 26.03.04, 26.15.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 8 pilniki do paznokci, pilniki do stóp, pilniki 
do paznokci nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne, 
wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników 
do paznokci, zestawy do manicure, zestawy do manicu-
re, elektryczne, polerki do paznokci do manicure, futerały 
na przyrządy do manicure, przybory do manicure i pedicu-
re, zestawy do pedicure, elektryczne zestawy do pedicure-
’u, nożyczki do skórek wokół paznokcia, pincety, przyrządy 
ręczne do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręczne 
do usuwania twardego naskórka, cążki do paznokci, nożycz-
ki do paznokci, obcinacze do paznokci, polerki do paznokci 
nieelektryczne, elektryczne urządzenia polerujące do pa-
znokci, cążki do obcinania paznokci, polerki do paznokci, 
elektryczne lub nieelektryczne.

(210) 498264 (220) 2019 04 04
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO star cleaning products

(531) 01.01.02, 01.01.10, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.08, 
29.01.13

(510), (511) 3 środki do mycia naczyń ręcznego i w zmywar-
kach, proszek do zmywarek, tabletki do zmywarek, kapsułki 
do zmywarek, płyn nabłyszczający do zmywarek, płynne de-
tergenty do zmywarek, detergenty do zmywarek do naczyń, 
środki do płukania do zmywarek, środki ułatwiające suszenie 
do zmywarek naczyń, detergenty do zmywarek w postaci 
żelu, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, środki 
czyszczące, w tym preparaty chemiczne, do celów gospo-
darstwa domowego, środki do czyszczenia i mycia róż-
nych powierzchni, w tym podłóg, kafelków podłogowych 
i ściennych, paneli podłogowych, blatów kuchennych, pre-
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paraty do czyszczenia glazury, płyny do mycia szyb, środki 
do czyszczenia armatury łazienkowej i kabin prysznicowych, 
mleczka czyszczące, preparaty do prania, chemiczne pro-
dukty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], 
środki do namaczania prania, środki wygładzające i nadają-
ce praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, preparaty 
do wywabiania plam, środki, w tym żele do czyszczenia to-
alet, zapachowe środki odświeżające powietrze, preparaty 
do usuwania rdzy, 5 środki przeciw roztoczom, preparaty 
przeciw molom, mydła antybakteryjne, mydła dezynfeku-
jące, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, preparaty do odświeżania powietrza, 
środki do oczyszczania powietrza.

(210) 498265 (220) 2019 04 04
(731) LIMANOWSKI DOM KULTURY, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) LIMANOWSKA ORKIESTRA KAMERALNA
(510), (511) 35 usługi handlu tradycyjnego oraz on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu  
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobra-
nia, 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji ludzi, 
usługi związane z prezentacją muzyki, dzieł sztuki lub lite-
ratury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, 
usługi mające na celu przede wszystkim rozrywkę, zabawę 
lub rekreację, nauczanie indywidualne, kursy koresponden-
cyjne, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szko-
leń z zakresu muzyki, organizowanie widowisk [impresariat], 
pisanie piosenek, produkcja muzyczna, produkcja widowisk, 
produkcja filmów, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, usługi artystów 
estradowych, usługi orkiestry, usługi prezenterów muzyki, 
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie 
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie kom-
ponowania muzyki, usługi w zakresie oświaty, wystawianie 
spektakli na żywo, Udostępnianie muzyki cyfrowej w Inter-
necie, organizacja festiwali, występy muzyczne, organizowa-
nie i prowadzenie konkursów muzycznych i plastycznych, 
organizowanie i prowadzenie imprez muzycznych, eduka-
cyjnych i plastycznych, publikowanie koncertów w Interne-
cie, wypożyczanie nagrań z koncertów (audio i wideo), usłu-
gi dotyczące korzystania z sal koncertowych oraz studiów 
nagraniowych, rezerwacja miejsc na koncerty i spektakle, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
spektakli, producenckie usługi muzyczne, 45 zarządzanie 
prawami autorskimi i pokrewnymi, licencjonowanie własno-
ści intelektualnej.

(210) 498268 (220) 2019 04 04
(731) WÓJCIK WITOLD, EDWARD WÓJTOWICZ  

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
-HANDLOWE WITMAR SPÓŁKA CYWILNA, Wiśniowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WITMAR

(531) 26.11.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 37 usługi brukarskie, brukarstwo i kafelkowanie, 
budowa autostrad, budowa sieci autostrad, budowa auto-
strad na zamówienie, prace konserwacyjne na autostradach, 
pokrywanie powierzchni chodników, asfaltowanie, budowa 

infrastruktury, budowa jezdni, budowa ulic, budowa utwar-
dzanych miejsc parkingowych, układanie nawierzchni dro-
gowych, usługi doradcze w zakresie asfaltowania, uszczel-
nianie dróg, uszczelnianie nawierzchni, usługi znakowania 
nawierzchni, znakowanie poziome dróg, malowanie lub 
naprawa znaków, konserwacja znaków, usługi stawiania zna-
ków, budowa znaków, instalowanie ulicznych afiszy informa-
cyjnych, stawianie ulicznych barierek ochronnych, malowa-
nie pasów na nawierzchni, nakładanie powłok w tunelach, 
budowanie mostów, układanie nawierzchni bitumicznych 
na drogach, pokrywanie powierzchni ścieżek dla pieszych, 
pokrywanie powierzchni dróg rowerowych.

(210) 498271 (220) 2019 04 04
(731) MEGABAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGO CERAMICS

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 6 płyty aluminiowe, płyty metalowe, metalowe 
płyty okładzinowe, metalowe płytki ścienne, płyty ścienne 
okładzinowe z metalu, listwy metalowe, listwy, cokoły przy-
podłogowe metalowe, metalowe rury odpływowe, meta-
lowe kratki odpływowe, metalowe kanały odpływowe, bu-
dowlane materiały metalowe, drobne elementy metalowe 
wchodzące w skład systemu do układania płytek, 11 akceso-
ria łazienkowe, baterie mieszające do rur wodociągowych, 
bidety, deski sedesowe, dozowniki środków odkażających 
w toaletach, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje 
grzewcze, kaloryfery elektryczne, kominki, krany, łazienkowe 
instalacje wodno-kanalizacyjne, muszle klozetowe, natryski, 
prysznice, pisuary jako armatura sanitarna, spłuczki ustępo-
we, umywalki jako części instalacji sanitarnych, urządzenia 
do celów sanitarnych, urządzenia do ogrzewania, urządze-
nia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do wanien z hydro-
masażem, urządzenia elektryczne do ogrzewania, wanny, 
wanny spa, zaślepki do grzejników, zlewozmywaki, sanitarne 
instalacje i aparatura, brodziki, brodziki prysznicowe, zbiorni-
ki do płuczek ustępowych, urządzenia kompaktowe zesta-
wione z miski ustępowej i płuczki ceramicznej, zlewy, baterie: 
umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wa-
nien, bidetowe, zlewozmywakowe, osprzęt i wyposażenie 
do wanien łazienkowych, obudowy do wanien, wanny z hy-
dromasażem, kabiny prysznicowe z hydromasażem, systemy 
hydromasażu, panele i akcesoria do hydromasażu, kabiny 
natryskowe, drzwi prysznicowe do kabin, grzejniki łazien-
kowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, przy-
ciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, suszarki 
łazienkowe do rąk, 19 odpływy niemetalowe, podłogowe 
kanały odpływowe wykonane z materiałów niemetalowych, 
rury odpływowe, zaprawy klejowe do celów budowlanych, 
okładziny tynkowe, tynk, zaprawy budowlane, beton i masy 
samopoziomujące do użytku w budownictwie, beton, ele-
menty wykończeniowe budowlane niemetalowe, listwy 
niemetalowe, płytki ścienne, płytki ścienne niemetalowe dla 
budownictwa, warstwy izolujące z korka pod podłogi, pod-
łogi parkietowe wykonane z korka, płytki kamienne, płytki 
ceramiczne, glazura, terakota, gres, płytki drewniane, płytki 
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chodnikowe, niemetalowe materiały okładzinowe, korek 
aglomerowany do budownictwa, 20 krzyżyki dystansowe 
do glazury, krzyżyki dystansowe do płytek, drobne elemen-
ty niemetalowe wchodzące w skład systemu do układania 
płytek.

(210) 498279 (220) 2019 04 04
(731) MIKRUT PAWEŁ MARCIN ECO WIND, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOWIND

(531) 02.01.17, 12.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 wyroby z tkanin i włókien - plandeki, markizy, 
namioty i niedopasowane pokrycia, płócienne zadaszenie.

(210) 498283 (220) 2019 04 05
(731) E-GARDEROBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E GARDEROBE

(531) 09.03.05, 12.01.19, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, w szczególności suknie, su-
kienki, marynarki, spodnie, spódnice, bluzki, koszule, płasz-
cze, kombinezony, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi 
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagra-
nicznych, usługi prowadzenia sprzedaży i wynajmu w hur-
towniach, sklepach, salonach oraz za pośrednictwem strony 
internetowej w odniesieniu do odzieży, akcesoriów odzieżo-
wych i obuwia, w tym również na rzecz osób trzecich, usługi 
w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dys-
trybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyro-
bów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw i targów 
w celach handlowych i promocyjnych, pokazy towarów, 
pokazy mody, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, organizowanie wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, 45 wypożyczanie 
odzieży damskiej, w szczególności suknie, sukienki, marynar-
ki, spodnie, spódnice, bluzki, koszule, płaszcze, kombinezony, 
wypożyczanie strojów wieczorowych i pozostałej odzieży 
eleganckiej, wypożyczanie toreb na ramię.

(210) 498284 (220) 2019 04 05
(731) MICHALSKA JUSTYNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) house point

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie nieruchomościami, agen-
cje badające zdolność kredytową, usługi dotyczące obrotu 
i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w za-
kresie udzielania kredytów dotyczących kupna i wynajmu 
nieruchomości, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych 
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, doradztwo finan-
sowe w zakresie wynajmu i sprzedaży oraz kupna nierucho-
mości, wycena w zakresie wyceny majątku nieruchomego, 
usługi pośrednictwa dotyczącego kupna, sprzedaży, najmu 
nieruchomości oraz rozliczeń finansowych transakcji zwią-
zanych z obrotem nieruchomościami, doradztwo finansowe 
związane z obrotem nieruchomościami, wycena nierucho-
mości przeznaczona do celów fiskalnych, udzielanie kredy-
tów na cele dzierżawy, wynajmu mieszkań, administrowania 
i zarządzania nieruchomościami, dzierżawa obiektów uży-
teczności publicznej oraz powierzchni biurowych, magazy-
nowych i handlowych, usługi świadczone przez rzeczoznaw-
ców majątkowych, ściąganie czynszów.

(210) 498286 (220) 2019 04 05
(731) ROL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) CHERMEX
(510), (511) 17 folie winylowe dla rolnictwa, folie z tworzyw 
sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw 
sztucznych do użytku w ogrodnictwie, siatki z tworzyw 
sztucznych do stosowania w rolnictwie, 22 sznury do pako-
wania stosowane w rolnictwie, sznury z włókien tekstylnych, 
sznury wykonane z włókien sztucznych, siatki wykonane 
z materiałów innych niż metal i azbest.

(210) 498288 (220) 2019 04 05
(731) KŁOCZKO ŁUKASZ ALCANTARA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) MTIQITINI
(510), (511) 33 wino.

(210) 498291 (220) 2019 04 05
(731) SENSEMAKING AUTOMATION & ROBOTICS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSEMAKING Automation & Robotics
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(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, programy kompute-
rowe, 35 usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, 42 badania związane ze skompu-
teryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, bada-
nia oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowa-
nie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 498295 (220) 2019 04 05
(731) CZERESZEWSKI SYLWESTER, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czeres Sport

(531) 02.01.08, 21.03.01, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub 
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, 
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przy-
rządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania 
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce dru-
karskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna.

(210) 498298 (220) 2019 04 05
(731) SENSEMAKING AUDIT & CERTIFICATION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSEMAKING Audit & Certification

(531) 26.05.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi audytowe związane z zarządzaniem, 
jakością, finansami, standardami międzynarodowymi i lo-
kalnymi, usługi doradcze i audytowe w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, 42 testowanie, stwierdzanie au-
tentyczności i kontrola jakości, badania oraz usługi naukowe 
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze.

(210) 498303 (220) 2019 04 05
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

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

(540) Sano. Kompetentni w żywieniu zwierząt

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty we-
terynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, pro-
dukty mleczne, 31 preparaty zwiększające niesienie się dro-
biu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, 
pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, 
kotów i innych zwierząt, produkty spożywcze do hodowli 
zwierząt, produkty spożywcze do tuczenia zwierząt, spo-
żywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.

(210) 498305 (220) 2019 04 05
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sano. Sukces w hodowli

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty we-
terynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, pro-
dukty mleczne, 31 preparaty zwiększające niesienie się dro-
biu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, 
pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, 
kotów i innych zwierząt, produkty spożywcze do hodowli 
zwierząt, produkty spożywcze do tuczenia zwierząt, spo-
żywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.

(210) 498315 (220) 2019 04 05
(731) RWECHDI HUSAM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBROSE

(531) 27.05.01, 05.05.20
(510), (511) 3 kosmetyki dla ludzi.

(210) 498316 (220) 2019 04 05
(731) SENSEMAKING CONSULTING GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSEMAKING DIGITAL LAB
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(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do badań naukowych 
w laboratoriach, urządzenia i przyrządy: naukowe, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, 
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy 
komputerowe, 35 usługi konsultingowe związane z zarzą-
dzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, 42 badania związane 
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemy-
słowych, badania oraz usługi - naukowe i techniczne oraz 
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, 
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego.

(210) 498338 (220) 2019 04 05
(731) MATYJASIK ARTUR FRESH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Stomatologia Bezstresowa Matyjasik
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, 
badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo me-
dyczne, zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie 
leczenia medycznego, usługi oceny medycznej, udzielanie 
informacji medycznej, usługi obrazowania medycznego, 
usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kli-
niki dentystycznej, pomoc stomatologiczna stomatologia 
kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane 
ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatolo-
gii, usługi czyszczenia zębów, usługi w zakresie wybielania 
zębów, wstawianie kamieni szlachetnych do protez denty-
stycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, 
chirurgia stomatologiczna.

(210) 498342 (220) 2019 04 05
(731) WODZICKA JOANNA, Naprawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZUŁF

(531) 03.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, 33 wódka, 35 usługi prowadzenia 
punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej piwa, wódki, na-
pojów alkoholowych oraz bezalkoholowych, kawy, herbaty, 
produktów mięsnych w formie burgerów, pizzy, kanapek, 
słodyczy, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej piwa, wódki, 
napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych, kawy, herba-
ty, produktów mięsnych w formie burgerów, pizzy, kanapek, 
słodyczy, 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie lo-
kali gastronomicznych, pubów, barów, kawiarni, restauracji, 
stołówek, usługi cateringowe, organizowanie imprez okolicz-
nościowych, wynajmowanie pomieszczeń i kwater na pobyt 
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 498344 (220) 2019 04 05
(731) TERASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bytom

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERASO

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 deski drewniane i z tworzyw sztucznych, 
deski kompozytowe, deski elewacyjne, dachowe, podło-
gowe, ogrodzeniowe i tarasowe, 35 prowadzenie punktu 
sprzedaży detalicznej i hurtowej z deskami drewnianymi 
i z tworzyw sztucznych, deskami kompozytowymi, deskami 
elewacyjnymi, dachowymi, podłogowymi, ogrodzeniowymi 
i tarasowymi, prowadzenie sklepu internetowego z deskami 
drewnianymi i z tworzyw sztucznych, deskami kompozyto-
wymi, deskami elewacyjnymi, dachowymi, podłogowymi, 
ogrodzeniowymi i tarasowymi.

(210) 498348 (220) 2019 04 06
(731) KOST-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Miedźno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOST-BET

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, kostka bru-
kowa, materiały do pokryć nawierzchni drogi ogrodzenia 
niemetalowe, płyty betonowe, palisady niemetalowe, tłu-
czeń, żwir.

(210) 498363 (220) 2019 04 08
(731) DAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krupski Młyn
(540) (znak słowny)
(540) DELFIN PRIME
(510), (511) 1 środki chemiczne do uzdatniania wody 
do użytku w basenach i wannach z hydromasażem.

(210) 498369 (220) 2019 04 08
(731) SADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADEX

(531) 25.07.22, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13, 14.01.06
(510), (511) 7 układy kompaktowych zawieszeń nośnych 
naczyń wyciągowych, zawieszenie nośne naczyń wycią-
gowych z wodzeniem sercówki pojedynczą śrubą, zawie-
szenie dla liny stalowej płaskiej, zawieszenie klinowe do lin 
nośnych, prowadniczych i odbojowych, urządzenie do wy-
równywania naciągów lin nośnych w zawieszeniach naczyń 
wyciągowych, zestaw dźwigni kątowych do wielolinowych 
zawieszeń naczyń wyciągowych, adapter typu „c’’ do wie-
lolinowych zawieszeń naczyń wyciągowych, łącznik obro-
towy dla zawieszenia lin i naczyń wyciągowych, elementy 
łącznikowe zawieszeń, zawieszenia lin wyrównawczych, za-
wieszenie kubłowe, zawieszenie kubłowe typu „S”, zestawy 
remontowe do robót szybowych, klinowy zacisk zrębowy, 
hydrauliczne urządzenie do podnoszenia nadwagi, zwijarki 
do lin szybowych, jednopiętrowa klatka wyciągowa typu 
RSx, kubeł urobkowy, sanie prowadnicze, linowy pomost 
bezpieczeństwa sztucznego dna szybu, elastyczna stacja 
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zwrotna szybowych lin wyrównawczych, prowadnica naroż-
na z amortyzatorem typu PNA-1, osłona zawieszeń, przyrząd 
do cięcia lin płaskich, pomost bezpieczeństwa z warstwami 
tłumiących elastomerów.

(210) 498379 (220) 2019 04 08
(731) DELTA SPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O nowa ortopedia

(531) 24.13.09, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12, 24.13.22
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i in-
nych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających za-
stosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz 
aparatury oraz wyposażenia, mebli stosowanych w lecznic-
twie i szpitalnictwie, 39 usługi transportu, transport sanitar-
ny i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, 
pogotowie do nagłych wezwań chorobowych i wypadko-
wych, 42 usługi prowadzenia prac badawczych rozwojo-
wych w zakresie ochrony zdrowia, 44 usługi świadczeń zdro-
wotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy 
lub zachowania, zdrowia, badania, badania USG, pracownie 
ultrasonograficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka 
medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, reha-
bilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, 
usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie 
dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczenio-
wych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów reha-
bilitacji zdrowotnej, niepubliczny zakład opieki, zdrowotnej, 
kliniki medyczne, lecznice (prywatne kliniki), medyczna opie-
ka pielęgniarska, pomoc medyczna, opieka zdrowotna.

(210) 498380 (220) 2019 04 08
(731) DELTA SPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D szpital Dworska

(531) 24.13.09, 24.13.24, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12, 27.05.12
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i in-
nych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających za-
stosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz 
aparatury oraz wyposażenia, mebli stosowanych w lecznic-
twie i szpitalnictwie, 39 usługi transportu, transport sanitar-
ny i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, 
pogotowie do nagłych wezwań chorobowych i wypadko-
wych, 42 usługi prowadzenia prac badawczych rozwojo-
wych w zakresie ochrony zdrowia, 44 usługi świadczeń zdro-
wotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy 
lub zachowania, zdrowia, badania, badania USG, pracownie 
ultrasonograficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka 

medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, reha-
bilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, 
usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie 
dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczenio-
wych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów reha-
bilitacji zdrowotnej, niepubliczny zakład opieki, zdrowotnej, 
kliniki medyczne, lecznice (prywatne kliniki), medyczna opie-
ka pielęgniarska, pomoc medyczna, opieka zdrowotna.

(210) 498406 (220) 2019 04 08
(731) KARAWANI ZIAD, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja ALBADIA
(510), (511) 43 usługa zaopatrzenia w żywność i napoje, 
prowadzenie restauracji, katering, prowadzenie okoliczno-
ściowych imprez kulinarnych, gastronomia, wykonywanie 
potraw i dań na zamówienie.

(210) 498430 (220) 2019 04 08
(731) GANCARZ KATARZYNA, Wierzbica Górna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GANEKO handel i usługi

(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 498434 (220) 2019 04 08
(731) BAŁABAN PIOTR ALIMENTURA POLSKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALIMENTURA meat specialists

(531) 03.04.04, 03.04.22, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 mięso wędzone, mięso mielone [mięso sie-
kane], mięso świeże, liofilizowane mięso, paczkowane mięso, 
mięso solone, mięso mrożone, mięso konserwowane, mię-
so i wędliny, mięso gotowe do spożycia, mięso pokrojone 
w plastry, mięso w puszce [konserwy], gotowe posiłki z mię-
sa [mięso jako główny składnik], wołowina, pieczeń wołowa, 
bulion wołowy, gulasz wołowy, steki wołowe, tłuszcz wo-
łowy, szarpana wołowina, konserwy z wołowiny, wołowina 
w plastrach, suszona wołowina w paskach, wołowina goto-
wa do spożycia, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), 
ćwierci wołowe (kompensy, przody, zady), elementy wołowe 
świeże i mrożone, podroby wołowe świeże i mrożone, po-
droby wieprzowe świeże i mrożone, mięso wołowe drobne, 
mięso wołowe drobne mrożone (trimmingi), mięso wołowe 
z kością świeże i mrożone.
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(210) 498435 (220) 2019 04 08
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z DOBREJ PIEKARNI

(531) 05.07.02, 07.01.13, 09.01.10, 25.03.01, 27.05.01
(510), (511) 30 pieczywo, chleb, bułki, bagietki, pieczywo 
długoterminowe, pieczywo długoterminowe pakowane.

(210) 498439 (220) 2019 04 08
(731) BFK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PF ProFinanse

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 doradztwo i analiza finansowa, doradztwo 
w sprawach finansowych, skomputeryzowane usługi do-
radztwa finansowego, doradztwo finansowe związane z po-
życzkami, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, 
doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, 
niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, 
usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, 
usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ry-
zykiem, analizy finansowe, badania finansowe, doradcze 
usługi zarządzania finansowego, doradztwo dotyczące kre-
dytów, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradz-
two w zakresie długów, doradztwo związane z kredytami 
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo 
związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostar-
czanie informacji finansowych za pomocą komputerowej 
bazy danych, dostarczanie skomputeryzowanej informacji 
finansowej, finansowe usługi konsultingowe, gromadzenie 
informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane 
za pomocą środków elektronicznych, konsultacje związane 
z bankowością, konsultacje kredytowe, opracowania finanso-
we, porady w zakresie oceny finansowej, przetwarzanie in-
formacji finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, 
udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, 
usługi badawcze związane z bankowością, usługi doradcze 
w zakresie finansów osobistych, usługi w zakresie doradztwa 
kredytowego, usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, 
usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, 
usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla 
przedsiębiorstw, udzielanie informacji finansowych związa-
nych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, usługi 
doradcze w zakresie ubezpieczeń, doradztwo związane z za-
wieraniem ubezpieczeń, usługi pośrednictwa ubezpiecze-

niowego, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie 
ubezpieczeń, usługi doradcze i informacyjne dotyczące po-
średnictwa ubezpieczeniowego.

(210) 498467 (220) 2019 04 09
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) PRIMAG
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użyt-
ku weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodat-
ki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne 
dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów me-
dycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych, 
medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjne-
go, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy 
i preparaty witaminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, 
plastry, materiały opatrunkowe, preparaty i artykuły den-
tystyczne, lecznicze środki do czyszczenia zębów, środki 
odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki 
dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, mydła i deter-
genty lecznicze i odkażające, preparaty i artykuły higienicz-
ne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników.

(210) 498469 (220) 2019 04 09
(731) VIDI PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Xyloial Zero
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia 
robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze.

(210) 498470 (220) 2019 04 09
(731) VIDI PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hydramed A
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia 
robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze.

(210) 498475 (220) 2019 04 09
(731) VIDI PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Xyloial UD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia 
robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze.



78 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT22/2019

(210) 498487 (220) 2019 04 09
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo body bust.

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 498488 (220) 2019 04 09
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face hydrativ.

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 498489 (220) 2019 04 09
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo body slim.

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 498491 (220) 2019 04 09
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) tołpa. dermo men.

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 498492 (220) 2019 04 09
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo barber.

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 498494 (220) 2019 04 09
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face rosacal.

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 498498 (220) 2019 04 09
(731) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLASONIC



Nr  ZT22/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 79

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 10 urządzenia stosowane w zabiegach ko-
smetycznych i rehabilitacyjnych z wykorzystaniem plazmy 
i ultradźwięków.

(210) 498515 (220) 2019 04 09
(731) KOZŁOWSKI WOJCIECH WOJMAR 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOJMAR

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe w przewozie towarów 
samochodami ciężarowymi, spedycja, logistyka, wyna-
jem samochodów ciężarowych, wynajem naczep i chłodni 
do samochodów ciężarowych, wynajem magazynów i prze-
chowywanie towarów na składowiskach, wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych.

(210) 498519 (220) 2019 04 09
(731) PAKUŁA WOJCIECH KONRAD, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Lust Supper
(510), (511) 41 organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych, sportowych.

(210) 498545 (220) 2019 04 10
(731) GLL BVK RENAISSANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa i wynajem nieruchomości, dzier-
żawa i wynajem budynków, dzierżawa i wynajem po-
wierzchni biurowej, dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
biurowych, dzierżawa i wynajem powierzchni handlowej, 
dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa 
i wynajem pomieszczeń sklepowych, dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń pod działalność gastronomiczną, dzierżawa 
i wynajem biur do  coworkingu, wynajem sal konferen-
cyjnych, wystawowych, sal na  zebrania, administrowanie 
nieruchomościami.

(210) 498560 (220) 2019 04 10
(731) HANS MARZENA BEATA FOTOGRAFIA, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) Off Wedding
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych.

(210) 498573 (220) 2019 04 10
(731) RED SNAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)

(540) Red Snake
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, aparatura urządzenia i kable do zasto-
sowania w elektryce, panele słoneczne, panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, falowniki 
fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, komórki fotowol-
taiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory 
energii fotowoltaicznej, kalibrowane referencyjne ogniwa 
fotowoltaiczne, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania, elektryczne promien-
nikowe urządzenia grzewcze, elektryczne kable grzewcze, 
elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne maty grzewcze, 
urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do pomiesz-
czeń mieszkalnych, urządzenia grzewcze na podczerwień, 
urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia grzewcze 
sufitowe, folie grzewcze na podczerwień, panele grzewcze 
na podczerwień, grzejniki na podczerwień, instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, 
urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, panele 
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, 19 niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, szklane 
materiały budowlane, materiały budowlane przeciwognio-
we, materiały budowlane z włókien mineralnych, materiały 
budowlane z tworzyw sztucznych, 37 usługi wykonawców 
w zakresie instalacji grzewczej instalowanie, konserwacja 
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), instalowanie systemów zasilanych energią sło-
neczną, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, usługi budowlane, usługi 
doradztwa budowlanego, konsultacje budowlane, dostar-
czanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego.

(210) 499021 (220) 2019 04 19
(731) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ATOSTAT
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne środki che-
miczne, antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] 
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczni-
czych, białkowe suplementy diety, preparaty biologiczne 
do celów medycznych, preparaty chemiczno - farmaceu-
tyczne, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, pre-
paraty farmaceutyczne, środki przeciw gorączce, preparaty 
przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kap-
sułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kap-
sułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwasy do ce-
lów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, 
leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], 
lotony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, 
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje 
lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne 
suplementy diety, środki nasenne, środki na uspokojenie 
nerwów, preparaty medyczne do odchudzania, odczynni-
ki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
odżywcze suplementy diety, środki do leczenia oparzeń, 
pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów me-
dycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środ-
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ki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw 
poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy, pomady 
do celów medycznych, preparaty medyczne na porost wło-
sów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorga-
nizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki 
przeciwbólowe, środki przeczyszczające, plastry przylepne, 
taśmy przylepne do celów medycznych, plastry samoprzy-
lepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, pre-
paraty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, 

syropy do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki 
przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki 
do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla te-
stów ciążowych, środki trawienne do celów farmaceutycz-
nych, leki uspokajające, wazelina do celów leczniczych, pre-
paraty witaminowe, woda utleniona do celów medycznych, 
leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność 
dla niemowląt.



WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.

Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

1 475750, 493129, 496730, 497351, 498021, 498061, 498067, 498190, 498231, 498363

2 475750, 497351, 498021, 498131, 498190

3 475750, 496352, 497200, 497202, 497207, 497285, 497351, 497412, 497811, 497869, 497873, 497915, 498098, 
498214, 498234, 498264, 498315, 498487, 498488, 498489, 498491, 498492, 498494

4 475750, 494005, 497572, 497874, 497876, 497882, 498190

5 475750, 490945, 492804, 496505, 496507, 496774, 497200, 497202, 497207, 497428, 497479, 497504, 497874, 
497876, 497882, 497915, 498000, 498018, 498108, 498147, 498223, 498226, 498230, 498231, 498237, 498238, 
498240, 498242, 498243, 498264, 498303, 498305, 498467, 498469, 498470, 498475, 499021

6 491434, 493964, 495044, 497874, 497876, 497882, 497954, 498045, 498195, 498210, 498215, 498271

7 493932, 497883, 497885, 497993, 498035, 498369

8 497874, 497876, 497882, 497883, 497885, 498263

9 493372, 493540, 493698, 493964, 494005, 496454, 496561, 496601, 496821, 497151, 497423, 497723, 497860, 
497864, 497865, 497874, 497876, 497881, 497882, 497883, 497885, 497886, 498012, 498031, 498131, 498202, 
498210, 498211, 498232, 498250, 498291, 498316, 498573

10 492549, 492553, 492555, 492556, 494182, 494187, 497200, 497202, 497207, 497351, 497428, 497874, 497876, 
497882, 498013, 498023, 498025, 498027, 498029, 498033, 498039, 498040, 498498

11 475750, 496561, 497874, 497876, 497882, 497954, 498048, 498271, 498573

12 496652, 498187

13 496730

14 494863, 496344, 497970, 498009, 498210

16 472672, 493698, 494005, 496569, 496601, 497151, 497358, 497359, 497774, 497860, 497864, 497865, 497874, 
497876, 497882, 498131, 498210, 498295

17 497351, 497874, 497876, 497882, 498180, 498286

18 496344, 496847, 497874, 497876, 497882, 497883, 497885, 497886, 497971, 497972, 497973, 497974, 498086, 
498187, 498210

19 491434, 493129, 495044, 497166, 497176, 497954, 497970, 498180, 498195, 498271, 498344, 498348, 498573

20 481245, 491489, 496438, 497380, 497874, 497876, 497882, 497930, 497970, 498086, 498187, 498210, 498271

21 475750, 481245, 494005, 497351, 497774, 497874, 497876, 497882, 498210

22 497874, 497876, 497882, 498210, 498279, 498286

23 497874, 497876, 497882

24 497380, 497874, 497876, 497882, 498086, 498210

25 472672, 480090, 489587, 494640, 496412, 496505, 496507, 496847, 497351, 497616, 497774, 497874, 497876, 
497882, 497883, 497885, 497886, 498074, 498086, 498205, 498210, 498283

26 494640, 497351, 497874, 497876, 497882, 498210

27 497874, 497876, 497882, 498086, 498180

28 496505, 496507, 497782, 497874, 497876, 497882, 497883, 497885, 497886, 498076, 498187, 498210, 498236

29 488272, 496706, 497374, 497510, 497572, 497616, 498059, 498090, 498303, 498305, 498434

30 488271, 495874, 496706, 497225, 497227, 497232, 497251, 497361, 497363, 497365, 497366, 497368, 497370, 
497372, 497373, 497374, 497547, 497574, 497616, 498090, 498210, 498435

31 496706, 497221, 497374, 497479, 497504, 497572, 497616, 497829, 498056, 498090, 498303, 498305

32 468782, 472672, 495022, 496677, 496729, 497195, 497197, 497198, 497616, 498090, 498147, 498189, 498200, 
498201, 498203, 498210, 498342



1 2

82 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT22/2019

33 465475, 497195, 497197, 497198, 497616, 498212, 498288, 498342

34 496847, 498210

35 472672, 475750, 480090, 482784, 487368, 488271, 488272, 491434, 492797, 493372, 493540, 493698, 493800, 
493953, 493964, 494005, 494182, 494187, 494379, 494386, 494387, 494389, 494466, 494863, 495119, 495123, 
495388, 496344, 496454, 496494, 496569, 496599, 496730, 496821, 497151, 497166, 497176, 497358, 497359, 
497423, 497483, 497510, 497517, 497572, 497616, 497774, 497801, 497811, 497860, 497864, 497865, 497871, 
497874, 497876, 497881, 497882, 497915, 497947, 497993, 498031, 498035, 498044, 498057, 498147, 498210, 
498211, 498219, 498220, 498221, 498246, 498250, 498254, 498265, 498283, 498284, 498291, 498295, 498298, 
498316, 498342, 498344, 498379, 498380, 498560

36 482784, 491434, 493698, 494005, 496588, 496755, 496821, 497423, 497483, 497774, 497801, 497860, 497864, 
497865, 498044, 498219, 498220, 498221, 498439, 498545

37 490868, 491434, 493129, 493964, 495044, 496652, 496730, 497464, 497802, 497809, 497871, 497954, 497970, 
497993, 498035, 498044, 498131, 498202, 498214, 498225, 498268, 498573

38 480090, 493964, 496454, 496661, 496821, 497151, 497860, 497864, 497865, 498031, 498188, 498210

39 472672, 490868, 491434, 492797, 493964, 494389, 496652, 496665, 497464, 497723, 497774, 497993, 498035, 
498053, 498210, 498219, 498220, 498221, 498379, 498380, 498515

40 490868, 493964, 496438, 496665, 497464, 497510, 497947, 498210, 498247

41 487368, 492797, 493698, 494386, 494387, 494389, 494596, 495119, 495123, 496494, 496569, 496601, 496661, 
496755, 497151, 497358, 497359, 497423, 497465, 497479, 497504, 497517, 497709, 497774, 497867, 497868, 
497871, 497873, 498060, 498188, 498210, 498212, 498219, 498220, 498221, 498265, 498295, 498519

42 491434, 493372, 493698, 493964, 494596, 494863, 494999, 495119, 495123, 496599, 496652, 496730, 496755, 
496821, 497423, 497723, 497871, 497881, 497993, 498035, 498077, 498124, 498139, 498198, 498202, 498210, 
498211, 498259, 498291, 498298, 498316, 498379, 498380

43 488272, 494764, 494795, 497464, 497483, 497616, 497703, 497774, 498147, 498210, 498254, 498342, 498406

44 472672, 494596, 495081, 497251, 497364, 497423, 497811, 498185, 498186, 498214, 498257, 498259, 498260, 
498338, 498379, 498380, 498430

45 496494, 498265, 498283



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#mistrzjestjeden 498189

1 ONLY ONE 496661

1 TYLKO JEDEN 498188

4impres 498131

5G READY 496454

A A AURORA gaming 498211

adam baron 497971

ADAM BARON 497974

AGNUS 498214

ALIMENTURA meat specialists 498434

AMBREO 497970

APIS NATURAL COSMETICS 497915

ASAP 497723

AT YOUR SERVICE CLIENT COMFORT  
PROGRAMME 497423

ATOSTAT 499021

BAKALLAND BA!rdzo 497374

BB biuro BAZAR 498246

BBROSE 498315

be baby 497380

BETTER SOFTWARE GROUP 498077

BIELENDA BOTANIC FORMULA 498234

Bio Killer 493932

BIO star cleaning products 498264

BLLUDENT 497428

BOŚBank24 497864

BROWAR ZA MIASTEM 468782

CAE 497881

CARS by Linke 498225

CHARAKTERNI FIRST TO FIGHT CH 496412

CHARSPINE system 2 MIS Minimally  
Invasive Surgery 498029

CHERMEX 498286

ChM CRANIO FACIAL 498039

ChM CRANIOFACIAL 498027

ChM SPINE 498023

ChM SPINE 498025

ChM TRAUMA 498013

ChM TRAUMA 498040

COECCO 496730

colibro 498187

CUCOO 498009

Czeres Sport 498295

CZUBAKOLOVE 488271

D szpital Dworska 498380

DAKOMA 497947

Daneosobowe.it 495123

Delecta PROSTO Z SERCA MASCARPINO  
SERNIK NA ZIMNO smak waniliowy  
NOWOŚĆ DODAJ MASCARPONE MLEKO 495874

DELFIN PRIME 498363

DENTOSTACJA 498185

DENTOSTACJA 498186

DigiOutSystem 498180

DK Projekt 498247

doIT Let us do IT for you 495119

DORAKO 497954

DUKE STONE 497166

DYNASYLAN 498021

E GARDEROBE 498283

e zamawiający 496821

ECOWIND 498279

EGO CERAMICS 498271

EKO BANK 497865

Eliksir lokalna sieć aptek 493800

ENDAFIL 496774

ENERVITA KLINIKA ZDROWEGO CZŁOWIEKA 497364

ENTE ARCHITEKCI 498259

enxoo 496599

EPOKA Marcin Przybysz 497703

ÉTOILE FILANTE 498098

FISH POINT 498236

FLEX MILCH 497221

G GOLDIER YOUR ADVANTAGE IN BUSINESS 496494

GANEKO handel i usługi 498430

GASTRO CUP 497867

GASTRO FOOTBALL CUP 497868

GF G.Ferrini NEW COCEPT 498205

GG GOODGAME 497517

GLISSADE 497886

GLITOPREL 498230

GO NUTS 496706

GOAL Foreign Language Learning  
Management System 498232

GOLDEN PRELACT 497829

HALO OK TAXI 196 23 196 28 498053

HAS 493540

HEMARPOL 496665

Hi END 494182

HI END 494187



1 2 1 2

84 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT22/2019

Hortex LODY PREMIUM WANILIA BEZ SYROPU  
GLUKOZOWEGO STABILIZATORÓW  
I EMULGATORÓW PROSTY SKŁAD  
Śmietanka Mleko odtłuszczone Cukier  
Żółtka jaj Wanilia Naturalny aromat waniliowy 497225

Hortex WYSOKA ZAWARTOŚĆ OWOCÓW  
LODY OWOCOWE JABŁKO WIŚNIA 497227

Hortex WYSOKA ZAWARTOŚĆ OWOCÓW  
LODY OWOCOWO-ŚMIETANKOWE EXOTIC 497232

house point 498284

Hydramed A 498470

iBOSS24 497860

iguana 497198

IKArium 498242

ILIVE 497616

IMOTIV 498240

IMPERIUM GAMING CENTER 498139

INDUSTRIO MIESZKANIA 496588

IRBUTIN 498238

JBOT 495388

K KAFT 498124

K Stąd Takie Dobre! 498090

KONA81 498074

KONA81 498076

KOO DOO 497465

KOST-BET 498348

KRÓWKA GDAŃSKA 497361

KRÓWKA KRAKOWSKA 497363

KRÓWKA MAZURSKA 497365

KRÓWKA SOPOCKA 497368

KRÓWKA ŚWINOUJSKA 497366

KRÓWKA WARSZAWSKA 497370

KRÓWKA WROCŁAWSKA 497372

KRÓWKA ZAKOPIAŃSKA 497373

KUCAJ 497930

KYK BEARINGS 497993

KYK 498035

LEGION 497195

LIMANOWSKA ORKIESTRA KAMERALNA 498265

Lithium Collect 493964

LUBAR 491434

Lust Supper 498519

M Młociny Galeria 497774

M13 496505

M13 496507

majami WARSAW 497285

MARCELLO STORE 498057

MATE MOC 495022

max-one 496561

MEET POINT 497151

miniPolska 497709

MJJA ADVERTISING 494379

MJJA CONSULTING 494386

MJJA PERFECT 494389

MJJA 494387

MODULTOP 481245

MTIQITINI 498288

MUSZKIETER 496729

My najlepiej robimy dachy! 495044

N nemoTECH 494999

NAŁ NAŁĘCZOWIANKA 498200

NAŁ 498203

NASK it szkoła 498060

NESURA 497869

NEXT PRO 498231

NEXTRA 498048

NIAGARA METALOWY SYSTEM RYNNOWY 498045

NIAGARA 498195

NINJA WARRIOR 480090

Nutripass 498147

O nowa ortopedia 498379

OD WNĘTRZA NATALIA PAŁKA 498198

Off Wedding 498560

ON MY WALL 494466

Organic Corner Food Store & Bistro 498254

OUTVENTURE 497876

OUTVENTURE 497882

Pani domu 497359

Pani wgniotka 497802

Pas obezwładniający BOA 498033

PB PROBLIND 491489

PD 493372

PF ProFinanse 498439

Piotrowscy Deweloper i Wykonawca 497809

PLASONIC 498498

Pniowska Chata 498059

Pod Ochorowiczówką 494764

Polisa Plus 482784

PRIMAG 498467

PROCAM SUPER POWER 498067

PROFILine 490868

PROPIHALS 498237

przyjaciółka 497358

PUREO 497412

PZPN PUCHAR TYSIĄCA DRUŻYN 498210

Q11 475750

R 497464

R4R 497483

RavNet 497871

RBL_ 493698

Red Snake 498573

RENAISSANCE 498545

Restauracja ALBADIA 498406



1 2 1 2
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ROI SIĘ 497251

RZUŁF 498342

SADEX 498369

Sailing Pro 492797

SAMOGON Brzeski Z PSZENICY BRZESKIEJ  
ZATWIERDZONY No 1 465475

Sano. Kompetentni w żywieniu zwierząt 498303

Sano. Sukces w hodowli 498305

SARE hub integrate to sell 498031

SAWA 498221

SCOGLIO GRIGIA 497176

seco 497351

SENATOR 498215

SENSEMAKING Audit & Certification 498298

SENSEMAKING Automation & Robotics 498291

SENSEMAKING DIGITAL LAB 498316

SERVICE LIQUIDS 498190

Shape Care PRO 498263

SHARLYN 497873

Sielsko Anielsko wellness & spa 497811

silky drai 498000

SIMVACOR 498243

SOLARIUM SŁONECZNE IMPERIUM 495081

SORENTO 492804

SOTE 494863

STAoil Sp. z o.o. 497572

Stara Drukarnia GDAŃSKA 130 497801

STOLWIT GROUP 496438

Stomatologia Bezstresowa Matyjasik 498338

STUDENCKIE 496677

SuperPower 498061

SURET 496652

Swim Fitting 494596

SYSTEM 7 SECURITY 498012

ŚKSM 493129

Śnieżka michałki jedyne 497547

Śnieżka michałki oryginalne 497574

ŚWIECA CARITAS 494005

T.Tołłoczko & syn Rok założenia 1993 497510

TARGI OWOCNYCH SPOTKAŃ 496569

TATAROWNIA 488272

TEQUILER 497197

TERASO 498344

TERMIT 497883

TERMIT 497885

THEBREAKOUT 496601

THESORUS 498018

tołpa. dermo barber. 498492

tołpa. dermo body bust. 498487

tołpa. dermo body slim. 498489

tołpa. dermo face hydrativ. 498488

tołpa. dermo face rosacal. 498494

tołpa. dermo men. 498491

TRÂN TRÂN 494795

TropiCat following the cat’s needs 497504

TropiCat podążając za potrzebami kota 497479

Ulala DAY SPA 498260

ulala 498257

UROSTOP 490945

UROTUX COMPLEX 498223

URSOCAM 498226

USTRONIE MOKOTÓW 498044

VEII 498250

ViBee 492549

ViBee 492555

ViBee 492556

vinci play 497782

VIRTUALWORX 498202

Voolcom 498086

WARS SAWA JUNIOR 498219

WARS 498220

Warsaw Sports Group 472672

WINNICA ZAMKOWA 498212

WITMAR 498268

WOJMAR 498515

WRONKOWSKI 498056

X BRAVE PROTECTION 489587

X4 496352

Xyloial UD 498475

Xyloial Zero 498469

Z DOBREJ PIEKARNI 498435

Z ZAGATTO 496344

ZENPROST 498108

ZRÓB TO NAŁ 498201

Zwierzyny od Grażyny 496847



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.

1141161 KLIMATEX (2019 04 23) 25
1454665 ARTİKON (2019 03 27)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 7, 35
1465043 YOGHIN (2018 11 21) 30
1465046 BETAMIX ULTRACOT 

(2018 10 17)
5, 10, 35

1465070 MARK BELLUCCI 18 (2019 01 03)
CFE: 27.05.24, 27.07.01, 29.01.13 9, 14, 25, 35

1465081 Slinger (2019 03 19)
CFE: 26.01.03, 27.05.11 28

1465140 HOTFIX (2018 07 20, 
2018 04 09)

30, 35, 43

1465161 Usebeauty (2019 02 13)
CFE: 27.05.01 25

1465173 CLICKO (2019 03 25, 2018 11 23) 9, 35
1465194 ZHENGDA (2018 11 21)

CFE: 26.04.09, 27.05.01 9
1465205 OILIXIR (2019 03 18, 2018 09 18) 5
1465259 HORST (2019 03 27, 2019 03 22) 7, 12, 40
1465297 EHS (2019 03 19, 2018 10 17) 25, 28
1465314 INwall System (2019 02 27, 2018 09 12)

CFE: 07.01.08, 27.05.09, 29.01.12 2, 19
1465323 (2019 02 05)

CFE: 28.03.00 8
1465324 Roboran (2018 10 24) 1, 5, 31
1465327 LE MONDE D’HERMES 

(2019 03 01)
16

1465350 A STAR IS BORN (2018 12 20)
CFE: 02.01.09, 27.03.02, 
27.05.17, 29.01.12

38, 41

1465407 ARKEL ARSIS (2019 01 11, 2018 09 20)
CFE: 26.03.01, 26.07.18, 26.11.09, 
27.05.09, 29.01.13

7, 9, 37

1465455 (2018 11 21)
CFE: 09.03.13 6, 7, 8, 9, 11, 17

1465473 (2018 11 06)
CFE: 25.07.01, 26.03.01, 
29.01.14

1, 4, 9, 16, 17, 19, 21, 
35, 37, 41, 42, 45

1465508 KEUMER (2018 11 16)
CFE: 26.13.25, 27.05.01 22, 24

1465518 (2019 01 17)
CFE: 28.03.00 9

1465538 COSMX (2019 01 17)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 28.03.00 9

1465540 COSMX (2019 01 17)
CFE: 26.03.04, 27.05.01 9

1465543 (2019 01 17)
CFE: 28.03.00 9

1465633 flyBee (2019 01 30, 2018 11 12)
CFE: 03.13.04, 27.03.03, 
27.05.10

3, 8, 16, 18, 20, 21

1465660 BV BARGE (2019 02 28, 2018 12 06)
CFE: 04.02.11, 18.04.02, 27.05.22 33

1465674 Danko toys (2018 11 14)
CFE: 03.01.01, 27.05.02, 29.01.13 28

1465685 Wehbi (2019 02 21) 3, 7
1465689 HUALUHAIYUAN (2018 11 23)

CFE: 28.03.00 7
1465757 ARKEL ARLIFT (2018 12 27, 2018 12 07)

CFE: 26.03.01, 26.07.18, 27.01.05, 
27.05.09, 29.01.12

9, 35, 37

1465794 QREPUBLIK (2019 01 28)
CFE: 20.05.16, 29.01.13 9, 16, 38, 42

1465876 ICZ LETVIS (2018 10 01, 2018 04 20)
CFE: 26.04.01, 27.05.01 9, 37, 42

1465889 SYGLU (2019 03 04, 2018 09 20) 5
1465968 MAYSIGLU (2019 03 04, 2018 09 20) 5
1466031 (2019 01 28, 2019 01 18)

CFE: 02.01.16, 26.04.02 3
1466080 BK (2019 02 25, 2019 01 11)

CFE: 21.01.16, 27.03.15, 27.05.01 28
1466097 MOSHANGQIANHONG (2019 02 13)

CFE: 26.04.05, 28.03.00 21
1466128 (2018 10 17, 2018 09 13)

CFE: 26.13.25 9, 10, 42



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1465324, 1465473 

2  1465314 

3  1465633, 1465685, 1466031 

4  1465473 

5  1465046, 1465205, 1465324, 1465889, 1465968 

6  1465455 

7  1454665, 1465259, 1465407, 1465455, 1465685, 1465689 

8  1465323, 1465455, 1465633 

9  1465070, 1465173, 1465194, 1465407, 1465455, 1465473, 1465518,
 1465538, 1465540, 1465543, 1465757, 1465794, 1465876, 1466128 

10  1465046, 1466128 

11  1465455 

12  1465259 

14  1465070 

16  1465327, 1465473, 1465633, 1465794 

17  1465455, 1465473 

18  1465633 

19  1465314, 1465473 

20  1465633 

21  1465473, 1465633, 1466097 

22  1465508 

24  1465508 

25  1141161, 1465070, 1465161, 1465297 

28  1465081, 1465297, 1465674, 1466080 

30  1465043, 1465140 

31  1465324 

33  1465660 

35  1454665, 1465046, 1465070, 1465140, 1465173, 1465473, 1465757 

37  1465407, 1465473, 1465757, 1465876 

38  1465350, 1465794 

40  1465259 

41  1465350, 1465473 

42  1465473, 1465794, 1465876, 1466128 

43  1465140 

45  1465473



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.

490769 COTRIL S.P.A.
2019 03 15 3, 5

492436 Thesan s.p.a
2019 04 08 35

493690 UNILAB LP
2019 04 25 5

493588 IVAX LLC
2019 04 29 5

493576 PRADA S.A.
2019 04 30 25

481293 ZETA FARMACEUTICI SPA
2019 04 29 5

493686 VERCO SPÓŁKA AKCYJNA
2019 04 29 5

493408 BUFFALO GRILL
2019 04 30 43

493289 BARTEX BARTOL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 04 26 33, 35

494063 ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA
2019 04 30 5

495933 ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA
2019 04 30 5

492971 PLATINUM WELLNESS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 04 30 41

493690 DOZ SPÓŁKA AKCYJNA
2019 04 29 5

490885 UP
2019 05 06 41

490570 ROLLEN POLSKA-STUDIO FIGURA  
IZABELLA MICHALAK
2019 04 30 41, 42, 43, 44

490490 Argenta Spaarbank NV
2019 05 06 1, 4, 33, 35, 36, 37, 39, 

40, 42, 45
494038 Consorzio di Tutela della Denominazione  

di Origine Controllata Prosecco
2019 05 06 33

490219 BIG STAR LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 04 26 45

494778 GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 05 08 29, 30

493818 Ursapharm Arzneimittel GmbH
2019 05 10 5

493874 GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 05 08 5

494070 GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 05 08 5



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.

1427271 Gruner + Jahr GmbH
2019 01 28 9, 16, 35, 41
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