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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 3 czerwca 2019 r. Nr ZT23

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) 467657 (220) 2017 02 15
(731) KRÓL-TREPKO BEATA MAGDALENA BTI INVESTMENTS, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRRIVE energy drink power caffeine taurine

(531) 27.05.01, 26.11.25, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 35 reklama, zarządza-
nie w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe.

(210) 472158 (220) 2017 05 25
(731) LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jovi bez dodatku cukrów

(531) 01.03.01, 01.03.17, 26.01.18, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jogurt naturalny, jogurt gęsty, jogurty smako-
we, jogurt z dodatkiem soku owocowego, produkty mleczne 
i na bazie mleka, kefir naturalny, kefiry smakowe, maślanka, 
maślanki smakowe, mleko świeże, mleko świeże o przedłu-
żonym terminie przydatności do spożycia, koktajle mleczne, 
napoje mleczne z przewagą mleka, napoje energetyzujące 
(energy-drinki) na bazie mleka, serwatka, śmietana, zsiadłe 
mleko.

(210) 490404 (220) 2018 09 11
(731) Baltika Breweries, Petersburg, RU
(540) (znak słowny)
(540) ZATECKY GUS
(510), (511) 32 barley wine [piwo], koktajle na bazie piwa, 
napoje na bazie piwa, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo im-
birowe, piwo słodowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
ekstrakty z chmielu do wyrobu piwa, orszada, 33 napoje al-
koholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 491225 (220) 2018 10 03
(731) WONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.04.09, 
26.04.17

(510), (511) 35 marketing internetowy, optymalizacja stron 
internetowych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, usługi konsultingo-
we w zakresie marketingu internetowego, organizacja sub-
skrypcji usług internetowych, dostarczanie informacji handlo-
wych z internetowych baz danych, rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, do-
starczanie informacji marketingowej, kampanie marketingo-
we, usługi marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, 
usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi marketingo-
we w dziedzinie podróży, usługi promocyjno - marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizualnych, doradztwo i zarządza-
nie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, badania 
rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy bizne-
sowe, usługi w zakresie badania rynku, badania rynku do ce-
lów reklamowych, doradztwo w zakresie analizy zachowań 
zakupowych konsumentów, usługi w zakresie analizy cen, 
analizy i raporty statystyczne, pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacje w zakresie analizy biznesowej, analizy rynku, analizy 
biznesowe rynków, analizy statystyk handlowych, prognozy 
i analizy ekonomiczne, analizy kosztów i korzyści, zbieranie 
i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem dzia-
łalnością gospodarczą, analizy odbioru reklamy, analizy badań 
rynkowych, analizy w zakresie marketingu, analizy danych 
badań rynkowych, analizy w zakresie reklamy, badania i ana-
lizy rynkowe, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 ana-
lizy finansowe, doradztwo finansowe, planowanie finansowe, 
prognozy finansowe, badania finansowe, usługi finansowe, 
skomputeryzowane analizy finansowe, skomputeryzowane 
usługi finansowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu 
finansowego, finansowe usługi konsultingowe, opracowania 
finansowe, informacje finansowe, usługi informacji finansowej, 
dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, infor-
macje finansowe dostarczane za pomocą środków elektro-
nicznych, 38 zapewnianie możliwości telekomunikacyjnych 
i dostępu do sieci komputerowych opartych na Internecie 
oraz baz danych używanych do pobierania danych audio 
i wideo, filmów, programów radiowych i telewizyjnych, publi-
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kacji internetowych, obrazów, informacji i wiadomości, rozpo-
wszechnianie magazynu internetowego za pośrednictwem 
Internetu, rozpowszechnianie treści cyfrowych, wideo i audio, 
za pośrednictwem magazynów internetowych, fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, telekomunikacja 
informacyjna (w tym strony internetowe), usługi komunikacji 
internetowej, udostępnianie internetowego forum dyskusyj-
nego, udostępnianie forów internetowych online, przesyłanie 
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, usługi 
agencji prasowych,, 41 rozrywka, porady w zakresie lifestyle, 
podróży, rodziny i medycyny, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie tekstów o tematyce lifestyle, 
podróży, rodziny i medycyny, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-
-line, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i interneto-
wych, usługi w zakresie edukacji i nauczania, produkcja i dys-
trybucja publikacji internetowych, programowanie serwisów 
informacyjnych do transmisji przez Internet, usługi edukacyjne 
dotyczące zdrowia, udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, publikowanie 
katalogów dotyczących podróży, usługi doradztwa edukacyj-
nego, medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacyjne, usługi 
edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażo-
we, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne 
związane z higieną, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi 
edukacyjne w zakresie muzyki, usługi edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, usługi edukacyjne związane z biznesem, usłu-
gi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, 
publikowanie katalogów dotyczących turystyki, usługi agen-
cji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania 
informacji, przesyłanie informacji drogą elektroniczną, usługi 
dostarczania informacji on-line.

(210) 492876 (220) 2018 11 20
(731) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA 

ROKOKO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hair Diamonds

(531) 17.02.01, 17.02.04, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 26 peruki, włosy do przedłużania, ludzkie włosy, 
kosmyki włosów.

(210) 493840 (220) 2018 12 13
(731) MOTO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CHORZÓW
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIAUTOSERVICE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 12 samochody osobowe, silniki do pojazdów 
spalinowych, części składowe do pojazdów, akcesoria moto-
ryzacyjne, części do zespołów napędowych, jezdnych i po-
szycia pojazdów, amortyzatory, zawieszenia w pojazdach, 
resory amortyzujące samochodowe, hamulce do pojazdów, 
klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe samo-

chodowe, kierownice pojazdów, koła pojazdów, kierunkow-
skazy do pojazdów, korki wlewu paliwa w pojazdach, luster-
ka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, wycieraczki 
do szyb pojazdów, akcesoria samochodowe stanowiące do-
datkowe wyposażenie pojazdów, przyczepy do pojazdów 
lądowych, wózki, rowery, opony (ogumienie), dętki do opon, 
35 usługi w zakresie badania rynku, dystrybucja materiałów 
reklamowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej zwią-
zanej z rynkiem motoryzacyjnym, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja próbek, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów 
reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi 
w zakresie sprzedaży pojazdów lądowych, części zamiennych 
i akcesoriów do naprawy i obsługi pojazdów w wyspecjalizo-
wanym sklepie i lub hurtowni lub przez Internet (e-sklep) oraz 
poprzez katalog sprzętu i oprogramowania komputerowego 
wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając 
środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji to-
warów do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy 
przy sprzedaży, usługi promocyjne i marketingowe, usługi 
w zakresie sprzedaży elektroniki samochodowej, sprzętu au-
dio, instalacji telefonicznych i sprzętu czyszczącego, urządzeń 
i instalacji do oświetlania, ogrzewania, klimatyzacji i wentyla-
cji, dywaników samochodowych, pokryć podłogowych, mat 
drzwiowych, klejów, preparatów do odmrażania, preparatów 
zapobiegających zamarzaniu, farb, lakierów, preparatów an-
tykorozyjnych, olejów, tłuszczów, smarów oraz kompozycji 
pyłochłonnych i absorpcyjnych zarówno w sprzedaży kon-
wencjonalnej jak i przez Internet, pośrednictwo i doradztwo 
handlowe w handlu pojazdami, informacja handlowa do-
tycząca pojazdów lądowych, usługi agencji eksportowych 
i importowych, pomoc handlowa i techniczna w zakresie 
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również 
świadczona w ramach umowy franchisingowej, prowadze-
nie przedstawicielstw podmiotów zagranicznych w kraju 
oraz reklamy ich wyrobów, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie 
kojarzenia kontrahentów handlowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, prowadzenie komputerowych baz danych 
wspomagających sprzedaż towarów, pozyskiwanie i systema-
tyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
usługi w zakresie reklamowania i rozpowszechniania mate-
riałów reklamowych, 37 obsługa i naprawy pojazdów, usługi 
stacji obsługi i napraw pojazdów, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie serwisowania pojazdów, zabezpieczanie pojazdów 
przed korozją, bieżnikowanie i wulkanizacja opon, regenera-
cja silników i części samochodowych zużytych lub częściowo 
zniszczonych, 42 montaż i instalacja programów, urządzeń 
i sieci umożliwiających obsługę pojazdów oraz usługi serwiso-
we systemów i urządzeń branży motoryzacyjnej, usługi bada-
nia i oceny stanu technicznego pojazdów.

(210) 493843 (220) 2018 12 13
(731) MOTO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CHORZÓW
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFI AUTO SERVICE
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochody osobowe, silniki do pojazdów 
spalinowych, części składowe do pojazdów, akcesoria moto-
ryzacyjne, części do zespołów napędowych, jezdnych i po-
szycia pojazdów, amortyzatory, zawieszenia w pojazdach, 
resory amortyzujące samochodowe, hamulce do pojazdów, 
klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe samo-
chodowe, kierownice pojazdów, koła pojazdów, kierunkow-
skazy do pojazdów, korki wlewu paliwa w pojazdach, luster-
ka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, wycieraczki 
do szyb pojazdów, akcesoria samochodowe stanowiące do-
datkowe wyposażenie pojazdów, przyczepy do pojazdów 
lądowych, wózki, rowery, opony (ogumienie), dętki do opon, 
35 usługi w zakresie badania rynku, dystrybucja materiałów 
reklamowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej zwią-
zanej z rynkiem motoryzacyjnym, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja próbek, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tek-
stów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
usługi w zakresie sprzedaży pojazdów lądowych, części 
zamiennych i akcesoriów do naprawy i obsługi pojazdów 
w wyspecjalizowanym sklepie i lub hurtowni lub przez In-
ternet (e-sklep) oraz poprzez katalog sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego wykorzystując zamówienie kore-
spondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi 
w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, 
usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży, usługi promo-
cyjne i marketingowe, usługi w zakresie sprzedaży elektro-
niki samochodowej, sprzętu audio, instalacji telefonicznych 
i sprzętu czyszczącego, urządzeń i instalacji do oświetlania, 
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, dywaników samocho-
dowych, pokryć podłogowych, mat drzwiowych, klejów, 
preparatów do odmrażania, preparatów zapobiegających 
zamarzaniu, farb, lakierów, preparatów antykorozyjnych, 
olejów, tłuszczów, smarów oraz kompozycji pyłochłonnych 
i absorpcyjnych zarówno w sprzedaży konwencjonalnej jak 
i przez Internet, pośrednictwo i doradztwo handlowe w han-
dlu pojazdami, informacja handlowa dotycząca pojazdów 
lądowych, usługi agencji eksportowych i importowych, po-
moc handlowa i techniczna w zakresie organizowania i pro-
wadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach 
umowy franchisingowej, prowadzenie przedstawicielstw 
podmiotów zagranicznych w kraju oraz reklamy ich wyro-
bów, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów 
handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pro-
wadzenie komputerowych baz danych wspomagających 
sprzedaż towarów, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi w zakre-
sie reklamowania i rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych, 37 obsługa i naprawy pojazdów, montaż i instalacja 
programów, urządzeń i sieci umożliwiających obsługę pojaz-
dów oraz usługi serwisowe systemów i urządzeń branży mo-
toryzacyjnej, usługi stacji obsługi i napraw pojazdów, usługi 
badania i oceny stanu technicznego pojazdów, doradztwo 
specjalistyczne w zakresie serwisowania pojazdów, zabez-
pieczanie pojazdów przed korozją, bieżnikowanie i wulkani-
zacja opon, regeneracja silników i części samochodowych 
zużytych lub częściowo zniszczonych, 39 magazynowanie 
pojazdów, części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów 
lądowych, holowanie, usługi transportowe, wypożyczanie 
pojazdów, wynajmowanie powierzchni na salony samocho-
dowe, usługi w zakresie magazynowania, pakowania i do-
starczania towarów z wyłączeniem dostarczania (wydawa-

nia) druków i elektronicznych nośników danych z zapisanymi 
danymi w celu przekazywania informacji technicznych do-
tyczących części samochodowych i wyposażenia warsztato-
wego dla użytkowników tych części i wyposażenia, zwłasz-
cza właścicieli warsztatów samochodowych i sprzedawców 
części samochodowych, usługi logistyczne w zakresie infor-
macji o składowaniu i transporcie non stop.

(210) 494023 (220) 2018 12 19
(731) FUTYMA PIOTR STIMED, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDICATH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 04.05.03
(510), (511) 5 alkaloidy i aminokwasy do celów medycznych, 
anestetyki, antybiotyki, antyseptyki, balsamy do celów me-
dycznych, białkowe suplementy diety, preparaty biologicz-
ne dla celów medycznych, odczynniki chemiczne do celów 
medycznych, chinina do celów medycznych, chirurgiczne 
materiały opatrunkowe, chloroform, chemiczne przewodniki 
do elektrod elektrokardiografów, etery do celów farmaceu-
tycznych, gazy do celów medycznych, hematogen, implanty 
chirurgiczne powstałe z komórek macierzystych, kompresy, 
leki do użytku medycznego, środki nasenne, środki uspoka-
jające, leki wzmacniające, zioła lecznicze.

(210) 494047 (220) 2018 12 19
(731) FACEBOUTIQUES LLC, Wilmington, US
(540) (znak słowny)
(540) elugo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
odzieży, obuwia, akcesoriów odzieżowych i dodatków odzie-
żowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie sklepów deta-
licznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wa-
lizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodat-
ków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, usługi handlu hurto-
wego dotyczące futer sztucznych, usługi handlu detaliczne-
go związane z futrami sztucznymi, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie 
licytacji świadczone w Internecie, usługi handlowe online, 
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na au-
kcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, 
usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi 
aukcyjne online, usługi aukcji online dla osób trzecich, or-
ganizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem 
Internetu, organizacja wystaw do celów reklamowych, orga-
nizowanie pokazów w celach handlowych, pokazy towarów 
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dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, dostarczanie powierzchni 
reklamowych w globalnej sieci komputerowej, świadcze-
nie usług w zakresie reklamy komputerowej, udostępnianie 
i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnia-
nie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą 
środków elektronicznych oraz globalnych sieci informa-
cyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji.

(210) 494167 (220) 2018 12 21
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) SMART ORGANIC FARMING
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), po-
lepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy 
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki 
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochro-
ny nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki che-
miczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające 
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użyt-
ku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz 
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku 
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, 
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspoma-
gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające 
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawil-
żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki 
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne 
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty 
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze, 
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, in-
sektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebul-
ki i rozsady do hodowli roślin, pasze.

(210) 494349 (220) 2018 12 31
(731) MATEJA BARTOSZ DIRECT 4 YOU, Dębica
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 29.01.01
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, artykuły do pi-
sania i stemplowania, artykuły do korektorowania i ściera-
nia, maszyny biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, kleje do materiałów papierniczych lub 

do użytku domowego, materiały drukowane, papier i karton, 
spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, 
25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, 28 artykuły i sprzęt spor-
towy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie 
placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akceso-
ria do zabawy, 30  sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypie-
ki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 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, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
usługi w zakresie handlu produktami papierniczymi, nakry-
ciami głowy, odzieżą, obuwiem, artykułami sportowymi, gra-
mi i zabawkami oraz usługi informacyjne dla konsumentów 
w zakresie tych towarów, pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej.

(210) 494459 (220) 2019 01 04
(731) PROVEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) provema

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 36 udzielanie kredytów konsumenckich, usługi 
kredytów odnawialnych, usługi udzielania pożyczek.

(210) 494535 (220) 2017 03 16
(731) JUSZCZYK AGNIESZKA LAK-MAGIC, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) MAGIC
(510), (511) 12 rowery, rowery dziecięce, trycykle, 28 rowery 
zabawkowe, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki].

(210) 494589 (220) 2004 05 01
(731) WALFOOD SA, Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHATKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, świeże i schłodzone skorupiaki, sko-
rupiaki w puszkach, w tym świeży i schłodzony krab, krab 
w puszkach.

(210) 494607 (220) 2019 01 09
(731) ADVANTAGE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Advantage Media
(510), (511) 35 reklama programmatic, czyli technologie 
oraz sposoby ich wykorzystania do automatyzacji sprzeda-
ży i zakupu reklamy w Internecie, usługi w celu zapewnienia 
optymalizacji przychodów z reklam wydawców reklam inter-
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netowych, pośredniczenie w sprzedaży wybranych miejsc 
reklamowych, zapewniając optymalizację ponoszonych 
kosztów i osiąganych przychodów w tym zakresie.

(210) 494626 (220) 2019 01 10
(731) ADDWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Addwood.pl

(531) 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 20 akcesoria do drzwi wykonane z tworzyw 
sztucznych, akcesoria do przechowywania ubrań, akcesoria 
do przesłon listewkowych, niemetalowe, akcesoria do rolet, 
niemetalowe, akcesoria do żaluzji, niemetalowe, akrylowe 
lady do prezentowania towaru, altany [meble], amortyzatory 
do drzwi, niemetalowe, arkusze z siatki z tworzyw sztucznych 
do wyściełania półek, bankowe lady, barki [meble], barki prze-
nośne [meble], barki ruchome, barki ruchome [meble], belki 
do wyposażenia wystawowego, bezpieczne łóżeczka dzie-
cięce, biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka do celów 
biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka 
z regulacją wysokości, blaszki gniazdkowe niemetalowe 
do zamków, blaty [części mebli], blaty kuchenne, blaty ku-
chenne [meble], blaty na szafki, blaty na szafki przeznaczone 
do użytku ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty robocze 
w postaci mebli, blaty stołowe, blaty wierzchnie do szafek, 
blok rzeźniczy [stolik], blokady do okien z drewna, blokady 
do okien z tworzywa sztucznego, boazeria meblarska, bramki 
zabezpieczające dla dzieci, bramki zabezpieczające, niemeta-
lowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], 
budki dla zwierząt domowych, budy dla psów, budy dla psów 
[psie budy], budy dla zwierząt domowych, budy, kojce i lego-
wiska dla zwierząt domowych, bufety ruchome [meble], co-
koły [meble], cokoły [piedestały], części półek (niemetalowe 
-), dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastoso-
wania wraz z osprzętem okiennym, dekoracyjne listwy wy-
kończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne listwy wykoń-
czeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne li-
stwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowa-
nia do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wy-
kończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz osprzę-
tem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna 
do zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne 
listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane 
wraz z osprzętem drzwiowym, dekoracyjne listwy z tworzyw 
sztucznych do umieszczania na szafkach wystawowych, de-
koracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania 
na drzwiach, dekoracyjne panele drewniane [meble], dekora-
cyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, dekoracyjne skrzyn-
ki drewniane, dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, 
drążki do zasłon prysznicowych, drążki podtrzymujące do za-
słon, drążki podwieszane niemetalowe do wieszania przed-
miotów, drążki prysznicowe, drążki prysznicowe do zasłon, 
drążki [szyny] do wieszania obrazów, drewniane balie [inne 
niż wanny do kąpieli], drewniane beczki, drewniane gałki 
do drzwi, drewniane klamki drzwiowe, drewniane klamki 
okienne, drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, 
drewniane parawany z dekoracyjną kratownicą, drewniane 
półki i stojaki [meble], drewniane pudła i pudełka do przecho-
wywania, drewniane skrzynie, drewniane szyldy, drewniane 
uchwyty do szuflad, drewniane uchwyty do szyldów, drew-
niane uchwyty do tablic informacyjnych, drewniane wieka 
do pojemników przemysłowych do pakowania, drewniane 

żaluzje, drewniane zatyczki do pojemników przemysłowych 
do pakowania, drzwi do mebli, drzwi do mebli wykonane 
z materiałów niemetalowych, drzwi do mebli wykonane 
z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli ze szkła, drzwi do szaf, 
drzwi do szafek, drzwi (klamki do -) porcelanowe, drzwi prze-
chylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne niemetalo-
we [części mebli], drzwi przesuwne do mebli, drzwi przesuw-
ne do szaf, drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, drzwiczki 
dla kotów wykonane z materiałów niemetalowych, drzwiczki 
do mebli, duże wyściełane fotele, dyble montażowe niemeta-
lowe, dywanowe podkładki ochronne pod nogi mebli, 
dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, ekrany dzia-
łowe w formie mebli, ekrany [meble], ekrany [meble] do ce-
lów pokazowych, wystawowych, ekrany zaciemniające okna 
(osłony wewnętrzne), elementy dzielące przestrzeń [meble], 
elementy łączące do mebli (niemetalowe -), elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], elementy meblowe, 
elementy metalowe mebli segmentowych [meble], elementy 
mocujące do mebli, niemetalowe, elementy mocujące 
do półek, niemetalowe, elementy mocujące z tworzywa 
sztucznego, elementy napinające, niemetalowe [napinacze], 
elementy naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, 
elementy wnętrza szaf, elementy wykończeniowe szuflad, 
niemetalowe, elementy wystawowe do witryn, elementy za-
wieszające do zasłon, etażerki, filcowe podkładki pod nogi 
mebli, fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele dopasowa-
ne do kształtu ciała [contour chair], fotele ergonomiczne 
z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele-leżanki 
do zabiegów kosmetycznych, fotele rozkładane w łóżka, fote-
le rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane 
z podnóżkiem, fotele sako, fotele wypoczynkowe, fotele z re-
gulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty 
do szaf i szafek, fronty do szafek, fronty szuflad, gabloty [inne 
niż chłodnicze szafy przeszklone], gabloty [inne niż chłodni-
cze lady przeszklone], gabloty [meble], gabloty szklane, ga-
bloty wystawiennicze, gałki ceramiczne, gałki do drzwi, nie-
metalowe, gałki do drzwi porcelanowe, gałki do frontów me-
blowych, niemetalowe, gałki drewniane, gałki drzwiowe 
z tworzyw sztucznych, gałki, pokrętła [zamknięcia], nie z me-
talu, gałki porcelanowe, gałki szklane, garderoby, gliniane 
uchwyty do szuflad, gondole sklepowe, niemetalowe [regały 
wielostronne], gwoździe bez główek [kołki ustalające], 
nie z metalu, gwoździe mocujące, niemetalowe, gwoździe 
nagwintowane nie z metalu, gwoździe niemetalowe, gwoź-
dzie tapicerskie niemetalowe, haczyki do bram z materiałów 
niemetalowych, haczyki do ścian z materiałów niemetalo-
wych, haczyki do wieszania makat (niemetalowe -), haczyki 
do zasłon, haczyki do zasłon wykonane z tworzyw sztucz-
nych, haczyki do zasłon wykonane z metalu, haczyki na drzwi 
z materiałów niemetalowych, haczyki na kapelusze z materia-
łów niemetalowych, haczyki na ubrania, haczyki na ubrania, 
niemetalowe, haczyki na zasłony prysznicowe, haczyki nie-
metalowe do wieszania odzieży, haczyki, niemetalowe, 
do wieszaków stojących na ubrania, haczyki z drewna 
do podtrzymywania zasłon, haczyki z mosiądzu do podtrzy-
mywania zasłon, haczyki z tworzyw sztucznych do podpina-
nia zasłon, haki do wieszaków stojących na ubrania, haki 
do wieszania płaszczy, haki do zasłon, haki niemetalowe, haki 
niemetalowe do mebli, kafelki lustrzane mocowane do ścia-
ny, kanały kablowe [listwy] z materiałów niemetalowych [inne 
niż elektryczne], kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkłada-
ne, karnisze, karnisze do firanek, karnisze do zasłon, karnisze 
(drążki) do firan i zasłon, kartoteki [meble], kasy [meble sklepo-
we], klamerki do palików wykonane z materiałów niemetalo-
wych, klamki do drzwi niemetalowe, klamki do drzwi wyko-
nane z tworzyw sztucznych, klamki do okien niemetalowe, 
klamki do otwierania okien z tworzyw sztucznych, klamki 
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do otwierania okien z porcelany, klamry (niemetalowe-) 
do mocowania żaluzji plisowanych, klamry (niemetalowe -) 
do mocowania siatek chroniących przed owadami, klamry 
(niemetalowe -) do mocowania drzwi, klamry (niemetalowe -) 
do mocowania okien, klapki do skrzynek na listy w drzwiach 
[nie z metalu lub kamienia], klapki w ścianach lub drzwiach 
do wchodzenia dla psów i kotów, nie z metalu lub kamienia, 
klęczniki, klękosiady [stołki-klęczniki], klepka bednarska, knagi 
niemetalowe, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, 
kółka do zasłon, kółka do zasłon, niemetalowe, kółka do za-
słon prysznicowych, kółka samonastawne, kółka samona-
stawne do łóżek niemetalowe, kółka samonastawne, 
nie z metalu, kółka samonastawne wyjmowane, kółka samo-
nastawne z tworzyw sztucznych, kołki mocujące, niemetalo-
we, kołki niemetalowe, kołki rozporowe, niemetalowe, kołki 
rozporowe z tworzyw sztucznych, kołki sprężynujące, ko-
módki z szufladami, komody, komody [meble], komody 
ścienne, komplety mebli do salonu, komputerowe stanowi-
ska pracy [meble], konsole [meble], konsole [meble] do mon-
tażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], konstruk-
cje drewniane łóżka, konstrukcje półek, nie z metalu [meble], 
kontuary [meble], kontuary [stoły], korki zaślepiające, korytka 
do kabli z materiałów niemetalowych [inne niż elektryczne], 
korytka niemetalowe do kabli przesyłających sygnały telewi-
zyjne, korytka niemetalowe do kabli dostarczających elek-
tryczność, korytka niemetalowe do kabli przesyłających sy-
gnały telefoniczne, kosze do przechowywania [meble], kosze 
drewniane, kotwy niemetalowe, kozły do piłowania, kozły 
do podpierania stołów, kozły niemetalowe do podparcia sto-
łów, kozły [stojaki meblowe], kozły [stoły do piłowania], kratki 
wentylacyjne niemetalowe do mocowania w drzwiach, kratki 
wentylacyjne niemetalowe do mocowania w oknach, kraty 
kominkowe domowe, krawędzie z tworzyw sztucznych 
do schodów, krążki do okien przesuwnych, nie z metalu, krąż-
ki z tworzyw sztucznych do zasłon, krążki z tworzyw sztucz-
nych do zasłon [na linki], kredensy, kredensy [meble], kreden-
sy na serwis do podawania herbaty [chadansu], kredensy, to-
aletki, komody, krzesełka dla niemowląt, krzesełka do wanny, 
krzesełka kąpielowe dla niemowląt, krzesła, krzesła bankieto-
we, krzesła biurowe, krzesła dla biur kreślarskich, krzesła dla 
wędkarzy, krzesła [fotele] biurowe, krzesła, fotele z ruchomym 
oparciem, krzesła konferencyjne, krzesła kreślarskie, krzesła 
na jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła na ramie ślizgo-
wej, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane do użytku 
przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, krzesła robocze, 
krzesła sako, krzesła składane, krzesła stołowe, kwietniki [me-
ble], łączniki do okien niemetalowe, łączniki gwintowe, nie-
metalowe, łączniki gwintowe wykonane z tworzyw sztucz-
nych, lady do celów prezentacji, lady robocze [meble], lady 
sprzedażowe [meble], lady wystawowe przeszklone [nieelek-
tryczne], ławki, ławki do boisk sportowych, ławki z półkami, 
ławostoły, ławy [meble], ławy ogrodowe połączone na stałe 
z ławkami, listwowe podstawy łóżek (stelaże), listwy profilowe 
do mebli [gzymsy], listwy z tworzywa sztucznego do ochro-
ny krawędzi mebli, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dla małych 
dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżka, łóżka do masażu, łóżka drew-
niane, łóżka dziecięce, łóżka futonowe [meble], łóżka hydro-
statyczne nie do celów leczniczych, łóżka piętrowe, łóżka, 
pościel, materace, poduszki, łóżka przystosowane do użytku 
osób z trudnościami w poruszaniu się, łóżka przystosowane 
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżka 
sako, łóżka składane, łóżka składane dla dzieci, łóżka szpitalne, 
łóżka turystyczne dla dzieci, łóżka zawierające materace 
z wkładem sprężynowym, łóżka zawierające stelaże do tap-
czanów, łóżka ze schowkiem [szufladami], meble, meble an-
tyczne, meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla 
dzieci, meble dla niemowląt, meble dla osób niepełnospraw-

nych fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, 
meble do akwariów pokojowych, meble do celów katalogo-
wania, meble do celów wystawowych, meble do ekspono-
wania towarów, meble do ekspozycji produktów w punktach 
sprzedaży, meble do kantyn, meble do oranżerii, meble 
do pokojów dziecinnych, meble do przebieralni, meble 
do przechowywania, meble do przewijania niemowląt, me-
ble do przyczep kempingowych, meble do sal koncertowych, 
meble do salonu, meble do samochodów kempingowych, 
meble do sauny, meble do siedzenia, meble do terrariów we-
wnętrznych, meble do użytku przemysłowego, meble 
do użytku w audytoriach, meble do użytku w publicznych 
toaletach, meble do wiwariów, meble do wnętrz, meble 
do wyposażenia sklepów, meble domowe, meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, meble domowe wykonane z drewna, 
meble drewniane, meble gięte, meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, meble kempingowe, meble komputero-
we, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble 
kuchenne na wymiar, meble kuchenne z regulacją wysokości, 
meble laboratoryjne, meble laboratoryjne [inne niż specjalnie 
przystosowane], meble łączone, meble łazienkowe, meble 
metalowe, meble metalowe i meble kempingowe, meble 
modułowe [kombinowane], meble na miarę (do zabudowy), 
meble niemetalowe [inne niż specjalnie stworzone do użyt-
ku medycznego lub laboratoryjnego], meble ogrodowe, me-
ble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe [patio], meble 
ogrodowe wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane 
z metalu, meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe 
z tworzyw sztucznych, meble przystosowane do układania 
jedno na drugim, meble przystosowane do użytku na ze-
wnątrz, meble przystosowane do użytku przez osoby z trud-
nościami w poruszaniu się, meble rattanowe, meble sklepo-
we, meble sklepowe do wystawiania kartek, meble skórzane, 
meble [skrzynie] na ryż, meble stołówkowe, meble sypialne, 
meble sypialniane na miarę (do zabudowy), meble sypialnia-
ne na wymiar (do zabudowy), meble szkolne, meble tapicero-
wane, meble trzcinowe, meble uliczne niemetalowe, meble 
w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wykonane 
głównie ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, 
meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane 
ze stali, meble wykonane ze stalowych rurek, meble wypo-
czynkowe, meble wystawiennicze do punktów sprzedaży, 
meble z listewek, meble z opcją zmieniania w łóżka, meble 
z przegrodami na butelki [barki], meble z tworzyw sztucz-
nych do łazienek, meble z tworzyw sztucznych, meble zawie-
rające łóżka, meble ze szkła, meblościanki, meblowe (półki -), 
mechanizmy (niemetalowe, nieelektryczne -) do zamykania 
drzwi, mechanizmy (niemetalowe, nieelektryczne -) do zamy-
kania okien, mechanizmy (niemetalowe, nieelektryczne -) 
do podnoszenia okien, mechanizmy (niemetalowe, nieelek-
tryczne -) do otwierania drzwi, mechanizmy (niemetalowe, 
nieelektryczne -) do podnoszenia drzwi, mechanizmy otwie-
rające drzwi (nieelektryczne -), niemetalowe, mechanizmy 
otwierające okna (niemetalowe, nieelektryczne - ), mechani-
zmy zawrotnic okiennych, nie z metalu, metalowe drążki 
do zasłon, metalowe drzwi do mebli, metalowe karnisze, me-
talowe kółka do zasłon, metalowe przegródki do półek [części 
mebli], metalowe przesłony [meble], metalowe ramy łóżek, 
metalowe ramy wystawowe (gablotki ścienne) [meble], me-
talowe szafki ognioodporne [meble], metalowe szafy na na-
rzędzia, metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, metalowe 
wieszaki na kapelusze, metalowe żaluzje weneckie [we-
wnętrzne], miniaturowe meble wykonane z drewna, miniatu-
rowe meble wykonane z włókna drzewnego, mocowane 
do ściany wieszaki na narzędzia, mocowania śrubowe, nieme-
talowe, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucz-
nych, modułowe meble łazienkowe, modułowe układy półek 
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[meble], moduły biurkowe, moduły do przechowywania [me-
ble], nakrętki gwintowane z tworzyw sztucznych, nakrętki 
motylkowe niemetalowe, nakrętki napinające niemetalowe, 
nakrętki niemetalowe, nakrętki [złącza], nie z metalu, naroża 
ochronne [nakładki] z tworzyw sztucznych, narożniki [meble], 
narożniki ochronne nakładane {niemetalowe -) do mebli, nie-
elektryczne mechanizmy otwierające drzwi, niemetalowe, 
nieelektryczne, niemetalowe urządzenia sterujące do zamy-
kania drzwi, nieelektryczne, niemetalowe urządzenia zamy-
kające do okien, nieelektryczne, niemetalowe urządzenia za-
mykające do drzwi, nieelektryczne samozamykacze do drzwi 
z materiałów niemetalowych, nieelektryczne urządzenia 
do regulacji drzwi z materiałów niemetalowych, nieelektrycz-
ne urządzenia otwierające okna, niemetalowe, nieelektryczne 
zamknięcia drzwiowe z materiałów niemetalowych, niemeta-
lowe części mebli, niemetalowe części półek, niemetalowe 
drążki do zasłon, niemetalowe drzwi przesuwne do mebli, 
niemetalowe elementy łączące do mebli, niemetalowe ele-
menty złączne, niemetalowe gwoździe tapicerskie, niemeta-
lowe haczyki łazienkowe, niemetalowe haczyki na płaszcze, 
niemetalowe haczyki na ręczniki, niemetalowe haczyki wkrę-
cane, wygięte, niemetalowe karnisze, niemetalowe klamry 
do mocowania żaluzji plisowanych, niemetalowe klamry 
do mocowania siatek chroniących przed owadami, niemeta-
lowe klamry do mocowania drzwi, niemetalowe klamry 
do mocowania okien, niemetalowe, nieelektryczne mechani-
zmy do zamykania drzwi, niemetalowe, nieelektryczne me-
chanizmy do zamykania okien, niemetalowe, nieelektryczne 
mechanizmy do drzwi przesuwnych, niemetalowe, nieelek-
tryczne mechanizmy do przesuwnych drzwi, niemetalowe, 
nieelektryczne mechanizmy do okien przesuwnych, nieme-
talowe, nieelektryczne mechanizmy do podnoszenia okien, 
niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do otwierania 
drzwi, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do prze-
suwnych okien, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy 
otwierające okna, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy 
do podnoszenia drzwi, niemetalowe obudowy do zamków, 
niemetalowe opaski okienne [obramowania dekoracyjne], 
niemetalowe osłony na zawiasy drzwiowe, niemetalowe 
podpórki do półek, niemetalowe podwieszane pręty do wie-
szania artykułów, niemetalowe półki ścienne [meble], nieme-
talowe pręty półkowe, niemetalowe prowadnice do drzwi 
składanych, niemetalowe prowadnice do szuflad, niemetalo-
we przegródki do półek, niemetalowe przegródki do półek 
stanowiące części mebli, niemetalowe ślizgi do mebli, nieme-
talowe śruby mocujące, niemetalowe szafki na narzędzia [pu-
ste], niemetalowe szyny do drzwi przesuwnych, niemetalowe 
uchwyty do mebli, niemetalowe uchwyty do szuflad, nieme-
talowe uchwyty podporowe, niemetalowe urządzenia do za-
mykania do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamykania 
do okien, niemetalowe urządzenia zamykające z możliwością 
zwolnienia [nieelektryczne], niemetalowe urządzenie unieru-
chamiające [część zamka], niemetalowe wieszaki do odzieży, 
niemetalowe wieszaki do półek, niemetalowe wkręty 
z oczkiem, niemetalowe wsporniki do półek stanowiące czę-
ści mebli, niemetalowe wsporniki półek, niemetalowe zapad-
ki do drzwi, niemetalowe zatrzaski do skrzydeł okiennych, 
niemetalowe zatrzaski do ram okiennych, niemetalowe za-
wiasy do drzwi i okien, niemetalowe zawiasy pasowe, nieme-
talowy osprzęt do szafek, niskie biurka w stylu japońskim (wa-
zukue), niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy 
kominku, niskie stoły w stylu japońskim (zataku), nitośruby 
niemetalowe, nity gwintowane z tworzyw sztucznych, nity, 
niemetalowe, nity przemysłowe wykonane z materiałów nie-
metalowych, nity wykonane z materiałów z tworzyw sztucz-
nych, nogi do mebli, nogi do stoisk wystawowych (niemeta-
lowe), nogi do tablic wystawowych (niemetalowe), nogi krze-

seł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, numery 
do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, obudowy drew-
niane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, obudo-
wy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektrycznej, 
odbojniki do drzwi z tworzyw sztucznych, odbojniki drewnia-
ne do drzwi, odlewy z tworzyw sztucznych do użytku w pro-
dukcji mebli, ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani niegu-
mowe, ograniczniki do okien, niemetalowe ani niegumowe, 
ograniczniki do szafek, niemetalowe, ograniczniki otwarcia 
drzwi, niemetalowe, okiennice wewnętrzne, okna (rolety we-
wnętrzne -), okna [rolety wewnętrzne -], okucia do drzwi [nie-
metalowe], okucia drzwiowe wykonane z drewna, okucia 
drzwiowe wykonane z kamionki, okucia mebli (niemetalowe 
-), okucia okien (niemetalowe -), osłony do kominków (meble), 
osłony kominkowe, osłony kominkowe domowe [meble], 
osłony kominkowe [meble], osłony na zawiasy drzwiowe (nie-
metalowe - ), osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, 
osprzęt do drzwi wykonany z drewna, osprzęt do drzwi wy-
konany z tworzyw sztucznych, osprzęt do oszkleń okiennych 
niemetalowy, osprzęt do szaf [nie z metalu], osprzęt do szafek 
(niemetalowy -), osprzęt do zasłon, osprzęt do zawieszania 
zasłon, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy 
do kredensów, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt nieme-
talowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, osprzęt nie-
metalowy do szafek, panele będące częściami mebli, panele 
do podziału pomieszczeń [meble], panele drewniane do me-
bli, panele meblowe, panele rozdzielające [przegrody], pane-
le tylne [części mebli], panele wystawowe w postaci mebli, 
parawany działowe składane w stylu orientalnym (byoubu), 
parawany [meble], parawany [meble] używane jako przepie-
rzenia pokojów biurowych, parawany z jednym skrzydłem 
[meble], paski elastyczne [części składowe siedzeń sofy], płyty 
meblowe, podkładki do śrub, niemetalowe, podkładki spręży-
ste z tworzyw sztucznych, podkładki z tworzyw sztucznych, 
podłokietniki, podłokietniki do mebli, podłokietniki w stylu 
japońskim (kyosoku), podnóżki, podnóżki mocowane na ścia-
nie, podnóżki [taborety], podstawy do łóżek wodnych [inne 
niż do użytku medycznego], podstawy łóżek, podstawy pod 
materace, podstawy stołów, półka na talerze, półki bibliotecz-
ne, półki biurowe, półki do celów wystawowych, półki do kar-
totek [meble], półki do pisania, półki do przechowywania 
lodu [meble], półki do przechowywania [meble], półki 
do sprzedaży w zestawach, półki i stojaki do przechowywa-
nia dzieł sztuki, półki magazynowe, półki [meble], półki meta-
lowe, półki na buty, półki na dostawy [meble], półki na klawia-
tury komputerowe, półki na książki, półki na żywność, półki 
niemetalowe [meble], półki prefabrykowane [meble], półki 
ścienne [konstrukcje] metalowe, półki ścienne [konstrukcje] 
z materiałów niemetalowych, półki ścienne [meble], półki 
sklepowe [regały], półki skośne, półki stanowiące meble 
do pokojów dziecinnych, półki w kształcie kwadratów, półki 
wiszące [meble], półki wystawowe, półki z krawędziami do re-
gałów, półki z metalu [meble], półki z niemetalowych mate-
riałów [meble], porcelanowe klamki do drzwi, poręcze do łó-
żek, poręcze do wanien, niemetalowe, poręcze niemetalowe, 
poręcze prysznicowe, niemetalowe, postumenty [meble], 
postumenty pod doniczki na rośliny, postumenty pod do-
niczki na kwiaty, poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] 
na drzwi, poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, 
poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, prefabrykowane 
drzwi drewniane do mebli, prefabrykowane drzwi metalowe 
do mebli, pręty do łóżek, pręty do półek [meble], pręty 
do wieszania ubrań, pręty gwintowane, niemetalowe, pręty 
regałowe do półek [niemetalowe], prowadnice do szuflad, 
nie z metalu, prowadnice do szuflad niemetalowe, prowadni-
ce do szuflad [okucia meblowe], prowadnice do zasłon, pro-
wadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, prowadnice 



Nr  ZT23/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

szuflad (niemetalowe -), przegroda stojąca pojedyncza w sty-
lu orientalnym (tsuitate), przegródki półkowe (niemetalowe -) 
stanowiące części mebli, przegrody drewniane do mebli, 
przegrody stojące pojedyncze w stylu orientalnym (tsuitate), 
przekładki z tworzyw sztucznych do użytku z panelami war-
stwowymi, przemieszczalne metalowe regały do przecho-
wywania [meble], przemieszczalne niemetalowe regały 
do przechowywania [meble], przemysłowe stoły robocze, 
przenośne biurka, przenośne budy, przenośne meble wysta-
wowe, przenośne panele działowe [meble], przenośne pane-
le wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, przenośne pio-
nowe stojaki wystawowe, przenośne podkładki pod plecy 
do użycia z krzesłami, przenośne posłania dla zwierząt domo-
wych, przenośne powierzchnie do pracy [meble], przenośne 
przepierzenia [meble], przenośne pulpity do pisania [meble], 
przenośne ścianki biurowe, przenośne ścianki działowe [me-
ble] metalowe, przezroczyste drzwi niemetalowe do mebli, 
przezroczyste drzwi w metalowych ramach do mebli, przy-
mocowane szafki kuchenne, pufy [meble], pufy typu sako, 
pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, pulpity do książek 
[meble], pulpity do pisania, pulpity do pracy w pozycji stoją-
cej, pulpity [meble], ramy do łóżek, ramy do mebli, regały, re-
gały do przechowywania, regały drewniane [meble], regały 
[meble], regały metalowe, regały metalowe [stojaki z półka-
mi], regały metalowe (systemy półkowe) [meble], regały 
na gazety, regały niemetalowe [meble] do celów magazyno-
wych, regały składane, regały wystawowe do prezentacji to-
warów w celach wystawowych, regały wystawowe do wysta-
wiania towarów w celach sprzedaży, regały z metalu [meble], 
regulowane łóżka, rolety austriackie, rolety bambusowe, role-
ty do okien, rolety do użytku wewnętrznego, rolety listewko-
we zaciemniające [wewnętrzne], rolety okienne, rolety okien-
ne tekstylne wewnętrzne, rolety okienne [wewnętrzne], role-
ty papierowe, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne, ro-
lety wewnętrzne metalowe ukierunkowujące światło, rolety 
wewnętrzne okienne, rolety wewnętrzne z polichlorku winy-
lu, rolety wykonane z drewna [wewnętrzne], rolety z plecio-
nek drewnianych [meble], rolety zaciemniające [listewkowe, 
wewnętrzne], rolety zaciemniające [wewnętrzne], rolki do za-
słon, rozkładane fotele, rozkładane fotele [do siedzenia i spa-
nia], rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem, rozsu-
wane szyny z tworzyw sztucznych do firanek, ruchome biur-
ka, ruchome podstawy [meble], ruchome półki do przecho-
wywania [meble], ruchome przepierzenia [meble], ruchome 
przesłony (ekrany) [meble], rygle do ram okiennych, niemeta-
lowe, samogwintujące kołki niemetalowe, samogwintujące 
śruby niemetalowe, samogwintujące wkręty niemetalowe, 
ścianki działowe, ścianki działowe do biur [meble], ścianki 
działowe do mebli, ścianki działowe niemetalowe, [meble] 
zrobione z paneli łączonych na zakładkę, ścianki działowe nie-
metalowe [meble], ścianki działowe w postaci mebli [przepie-
rzenia], ścianki działowe wystawowe, ścianki działowe z meta-
lu [meble], ścianki działowe z tworzyw sztucznych [meble], 
ściany działowe [meble], segmenty do przechowywania 
do przerabiania szafek, segmenty do przechowywania [me-
ble], segmenty [meble] do wystawiania materiałów piśmien-
niczych, segmenty [meble] do wystawiania literatury, seg-
menty mebli ściennych, segmenty półek drewnianych [me-
ble], segmenty ścienne metalowe [meble], segmenty wysta-
wiennicze do celów prezentacyjnych, segmenty wystawien-
nicze do celów ekspozycyjnych, segmenty wystawiennicze 
[meble], segmenty wystawowe do celów promocyjnych, 
sekcje boazeryjne do mebli, siedzenia [meble], sofy, sofy roz-
kładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne, sprężynowa podstawa 
materaca [box spring], sprężyny do łóżek, sprężyny do łóżek 
z materiałów niemetalowych, sprężyny drzwiowe niemetalo-
we, sprężyny stanowiące niemetalowe wyposażenie do tapi-

cerki, sprężyny wykonane głównie z tworzyw sztucznych, 
sprzęt biurowy [meble], śrubki gwintowane z tworzyw 
sztucznych, śruby blokujące, niemetalowe, śruby dociskowe, 
niemetalowe, śruby dociskowe z łbem czworokątnym z ma-
teriałów niemetalowych, śruby imbusowe z częścią niegwin-
towaną, niemetalowe, śruby kotwowe, niemetalowe, do bu-
dowy mostów, śruby kotwowe, niemetalowe, śruby niemeta-
lowe, śruby oczkowe z końcówką kulistą [niemetalowe], śruby 
pasowane niemetalowe, śruby pasowane z łbem walcowym, 
niemetalowe, śruby w kształcie litery U niemetalowe, śruby 
[wkręty] niemetalowe, śruby z rozpórką skrzydełkową (nieme-
talowe), stanowiska pracy [meble], stelaże do łóżek, stelaże 
do łóżek drewniane, stelaże tapczanów, stelaże wystawowe, 
stelaże z listew do łóżek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki 
do wystawiania materiałów [meble], stojaki [meble] pod tele-
wizor, stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do prze-
chowywania, stojaki na bagaże będące meblami, stojaki 
na książki [meble], stojaki na ręczniki [meble], stojaki na wino 
[meble], stojaki na żywność, stojaki obrotowe [meble], stojaki 
podporowe [meble], stojaki, półki, stojaki, półki [meble] do ce-
lów przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa 
sztucznego, stojaki ramowe, stojaki wielofunkcyjne [meble], 
stoliczki pod laptopy, stoliki, stoliki do herbaty, stoliki do prze-
wijania niemowląt, stoliki kawowe, stoliki komputerowe, stoli-
ki na kółkach do serwowania, stoliki nocne, stoliki pod drukar-
ki, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki pod umywalkę [me-
ble], stoliki przy kanapie, stoliki przyścienne z szufladami, sto-
liki ruchome pod komputery, stoliki salonowe, stoliki składa-
ne, stoliki z mozaiką, stołki barowe, stołki obrotowe, stołki ro-
bocze, stoły, stoły biurowe, stoły (blaty -), stoły do celów toa-
letowych, stoły do jadalni, stoły do kartotek, stoły do klejenia 
tapet, stoły do pisania, stoły do pracy, stoły do pracy przy 
planach, stoły do tapetowania, stoły do użytku w ogrodach, 
stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły kreślarskie, sto-
ły kreślarskie [meble], stoły kuchenne, stoły łączone na stałe 
z siedzeniami [meble piknikowe], stoły [meble], stoły metalo-
we, stoły na jednej nodze, stoły piknikowe, stoły przystosowa-
ne do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, 
stoły toaletowe, stoły warsztatowe, stoły warsztatowe dla 
stolarzy, stoły warsztatowe z imadłem, niemetalowe, stoły 
wystawowe [gabloty], stoły z imadłem [meble], stoły z kozła-
mi, stoły z opuszczanym blatem, stoły z regulacją wysokości, 
stopki do mebli, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf 
wnękowych i garderób [części mebli], systemy półkowe [re-
gały], szafki, szafki [części zestawu], szafki do celów wystawo-
wych, szafki do celów wystawowych [inne niż chłodnicze 
szafki wystawowe], szafki do komputerów [meble], szafki 
do łazienek, szafki do przechowywania, szafki do przechowy-
wania ziemniaków, szafki do przechowywania przedmiotów, 
szafki do przechowywania [meble], szafki do przechowywa-
nia materiałów, szafki do przechowywania żywności, szafki 
do sypialni, szafki do toalet, szafki dźwiękoszczelne [meble], 
szafki kartotekowe, szafki kasjerskie zamykane z materiałów 
niemetalowych, szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki ła-
zienkowe z umywalkami, szafki [meble], szafki metalowe, 
szafki metalowe [meble], szafki na akta, szafki na broń, szafki 
na buty, szafki na cokole, szafki na cokole do przechowywa-
nia [meble], szafki na indeksy, szafki na kartotekę, szafki na klu-
cze, szafki na klucze [meble], szafki na kosze na odpadki, szafki 
na lekarstwa, szafki na materiały biurowe [meble], szafki 
na płyty [meble], szafki na serwisy do herbaty, szafki na ubra-
nia, szafki na umywalki, szafki niemetalowe do przechowy-
wania żywności, szafki nocne, szafki ogniotrwałe, szafki 
ogniotrwałe niemetalowe [meble], szafki pod zlewem, szafki 
posiadające właściwości ognioodporne, szafki ścienne, szafki 
wystawowe, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki 
ze schowkami, szafy, szafy do dzielenia pomieszczeń, szafy 



12 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2019

[meble], szafy na dokumenty w postaci mebli, szafy narzę-
dziowe (niemetalowe -) [puste], szafy wnękowe, szafy z lustra-
mi, szuflady, szuflady [części mebli], szuflady do komódki 
do układania w stosy, szuflady do mebli, szuflady do przecho-
wywania [meble], szuflady do przechowywania kart, szuflady 
metalowe [części mebli], szuflady na pieniądze niemetalowe, 
szyny do drzwi przesuwnych (niemetalowe -), szyny do za-
słon, szyny (niemetalowe -) do drzwi składanych, taboret po-
dest [stopa słonia], taborety, taborety łazienkowe, taborety-
-podesty [stopa słonia], taborety robocze, taborety ruchome 
[meble], taborety wędkarskie, taborety ze schodkiem, tabore-
ty ze schodkiem [meble], tapczany posiadające miejsce 
do przechowywania, tapczany wykonane z drewna, tapczany 
wykonane z trzciny, tapczany wykonane z tworzyw sztucz-
nych, tapczany wykonane z wikliny, tapczany z trzciny, toalet-
ki, toaletki [meble], toaletki z trzema lustrami, trzpienie [zawo-
ry], nie z metalu, do użytku z pojemnikami, trzpienie [zawory], 
niemetalowe do użytku z beczułkami, trzyczęściowe komple-
ty mebli [meble], uchwyty ceramiczne do mebli, uchwyty 
ceramiczne do szafek, szuflad i mebli, uchwyty ceramiczne 
do szafek, uchwyty ceramiczne do szuflad, uchwyty do okien 
przesuwnych pionowo, nie z metalu, uchwyty do szuflad, 
nie z metalu, uchwyty do szuflad niemetalowe, uchwyty 
do użytku przy mocowaniu przesłon okiennych, uchwyty 
do użytku w zabezpieczaniu przesłon okiennych, uchwyty 
do wanny, niemetalowe, uchwyty do zasłon, nie z materiałów 
tekstylnych, uchwyty do zasłon, z metalu, do ich przytrzymy-
wania, uchwyty do zasłon, z tworzyw sztucznych, do ich przy-
trzymywania, uchwyty porcelanowe, uchwyty porcelanowe 
do szuflad, uchwyty przyssawkowe [mocowania], uchwyty 
szklane do szuflad, uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, 
uchwyty z tworzyw sztucznych do szuflad, urządzenia nie-
elektryczne do zamykania okien z materiałów niemetalo-
wych, urządzenia otwierające okna (nieelektryczne -), nieme-
talowe, urządzenia sterujące (nieelektryczne -), niemetalowe 
do zamykania drzwi, urządzenia zamykające do drzwi, nie-
elektryczne, niemetalowe, urządzenia zamykająco-zabezpie-
czające [niemetalowe, nieelektryczne], urządzenie unierucha-
miające, niemetalowe [część zamka], warsztatowe (stoły -), 
wbudowane szafki, wewnętrzne papierowe żaluzje okienne, 
wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, we-
wnętrzne żaluzje poziome o listewkach nastawnych [żaluzje 
weneckie], wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony przed 
światłem, wielopozycyjne stojaki [meble], wieszaczki na klu-
cze [meble], wieszaki do płaszczy, wieszaki do ubrań, wieszaki 
do ubrań [meble], wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki 
na części garderoby, wieszaki na kapelusze, wieszaki na kape-
lusze [haki] niemetalowe, wieszaki na kapelusze [meble], wie-
szaki na kimono, wieszaki na klucze [meble], wieszaki na kra-
waty, wieszaki na płaszcze [haczyki montowane na ścianie] 
niemetalowe, wieszaki na płaszcze [meble], wieszaki na płasz-
cze [stojaki] niemetalowe, wieszaki na torby, niemetalowe, 
wieszaki na ubrania, nie z metalu, wieszaki na ubrania, wiesza-
ki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, wieszaki sto-
jące do ubrań, wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki stojące 
na ubrania, wizjery do drzwi, niemetalowe [niepowiększają-
ce], wkładki do zamka, niemetalowe, wkładki do zlewozmy-
waków, wkładki gwintowe, niemetalowe, wkładki z otworem 
gwintowanym, niemetalowe, wkręty do drewna niemetalo-
we, wkręty samowiertne z materiałów niemetalowych, wkrę-
ty szynowe, niemetalowe, wodne łóżka, wodne [łóżka -] 
nie do celów leczniczych, wolnostojące biurowe ścianki dzia-
łowe, wolnostojące przepierzenia [meble], wolnostojące wie-
szaki na ręczniki [meble], wózki barowe [meble], wieszaki sto-
jące do ubrań, wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki stojące 
na ubrania, wizjery do drzwi, niemetalowe [niepowiększają-
ce], wkładki do zamka, niemetalowe, wkładki do zlewozmy-

waków, wkładki gwintowe, niemetalowe, wkładki z otworem 
gwintowanym, niemetalowe, wkręty do drewna niemetalo-
we, wkręty samowiertne z materiałów niemetalowych, wkrę-
ty szynowe, niemetalowe, wodne łóżka, wolnostojące biuro-
we ścianki działowe, wolnostojące przepierzenia [meble], 
wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble], wózki barowe ru-
chome do podawania herbaty, wózki barowe [meble], wózki 
[meble], wózki meblowe, wsporniki do mebli niemetalowe, 
wsporniki do mocowania karniszy do zasłon, wsporniki 
do podtrzymywania karniszy do zasłon, wsporniki do półek 
metalowe [części mebli], wsporniki do półek (niemetalowe -) 
stanowiące części mebli, wsporniki do półek niemetalowe 
[części mebli], wsporniki niemetalowe do wieszania draperii 
okiennych, wsporniki niemetalowe do mebli, wsporniki, nie-
metalowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw 
sztucznych do mebli, wymienne pokrycia na siedzenia [dopa-
sowane] na meble, wyposażenie do okien (niemetalowe -), 
wyposażenie łazienek w formie mebli, wyroby stolarskie, wy-
sokie krzesła dla dzieci, wysokie siedzenia [meble], wysokie 
stołki [meble], zabudowy wystawowe [meble] metalowe, za-
czepy do drzwi, niemetalowe, zaczepy niemetalowe, zagłów-
ki, zagłówki dla niemowląt, zagłówki do łóżek, zagłówki 
do wanny, zagłówki kąpielowe, zagłówki [meble], żaluzje 
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, żalu-
zje drewniane, żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne] 
na drzwi, żaluzje niemetalowe listewkowe do użytku we-
wnętrznego, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje wenec-
kie, żaluzje weneckie [wewnętrzne], żaluzje wewnętrzne, żalu-
zje wewnętrzne listwowe, żaluzje (wewnętrzne z listewek -) 
do ochrony przed światłem, żaluzje z lamelami [wewnętrzne], 
żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (Sudare), zamki do mebli 
niemetalowe, zamki drzwiowe skrzynkowe [nieelektryczne], 
niemetalowe, zamki i klucze, niemetalowe, zamknięcia 
do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), zamknięcia do skrzy-
deł okiennych, niemetalowe, zamykane szafki do przechowy-
wania cennych rzeczy [meble], zamykane szafki do przecho-
wywania cennych rzeczy, zasuwki drzwiowe niemetalowe, 
zasuwnice okienne, nie z metalu, zasuwnice okienne niemeta-
lowe, zasuwnice okienne z materiałów niemetalowych 
do zamków, zasuwy drzwiowe niemetalowe, zasuwy drzwio-
we, niemetalowe, zatrzaski do drzwi, niemetalowe, zatrzaski 
do drzwiczek szafek, niemetalowe, zatrzaski do mebli, nieme-
talowe, zatrzaski kulkowe [niemetalowe], zatrzaski niemetalo-
we, zatyczki do otworów niemetalowe, zatyczki do prysznico-
wych otworów odpływowych, nie z metalu, zatyczki do umy-
walek, niemetalowe, zatyczki do umywalek z materiałów nie-
metalowych, zatyczki do wanien, nie z metalu, zatyczki 
do zlewów, nie z metalu, zatyczki, nie ze szkła, metalu lub 
kauczuku, zawiasy do drzwi i okien (niemetalowe -), zawiasy 
do drzwi niemetalowe, zawiasy niemetalowe, zestawy mebli, 
zestawy mebli kuchennych, zewnętrzne meble, złącza 
do mebli, złącza meblowe niemetalowe, złącza śrub moco-
wanych jednostronnie z materiałów niemetalowych, 35 usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie mebli i akcesoriów meblo-
wych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie płyt meblowych, 
blatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyposażenia 
domu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mebli i akceso-
riów meblowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płyt 
meblowych, blatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
wyposażenia domu, 40 profilowanie mebli, produkcja mebli 
na zamówienie, cięcie płyt meblowych oraz blatów, oklejanie 
płyt meblowych oraz blatów, laminowanie substytutów 
drewna, laminowanie blatów, laminowanie płyt, laminowanie 
drewna, laminowanie, piłowanie drewna, piłowanie materia-
łów, szlifowanie, frezowanie, heblowanie drewna, heblowanie 
materiałów, konserwowanie drewna, ścinanie i obróbka 
drewna, obróbka drewna, stolarstwo meblowe, stolarstwo 
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meblowe (produkcja na zamówienie), usługi stolarskie, usu-
wanie powłok z mebli, wynajem maszyn i urządzeń do ob-
róbki drewna.

(210) 494734 (220) 2019 01 14
(731) PRIMETECH SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMETECH

(531) 26.05.03, 26.05.08, 26.05.10, 26.05.11, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa maszyn dla górnictwa, 
sprzedaż hurtowa maszyn dla budownictwa, sprzedaż hur-
towa maszyn dla inżynierii lądowej i wodnej, sprzedaż hurto-
wa paliw i produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa metali 
i rud metali, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, sprzedaż 
hurtowa samochodów osobowych, sprzedaż hurtowa fur-
gonetek, sprzedaż detaliczna samochodów osobowych, 
sprzedaż detaliczna furgonetek, sprzedaż hurtowa części 
i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sprzedaż de-
taliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 
sprzedaż hurtowa drewna, sprzedaż hurtowa materiałów 
budowlanych, sprzedaż hurtowa budowlanego wyposaże-
nia sanitarnego, sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, 
sprzedaż hurtowa budowlanego wyposażenia hydrau-
licznego, sprzedaż hurtowa budowlanego wyposażenia 
grzejnego, sprzedaż hurtowa obrabiarek, sprzedaż hurto-
wa maszyn dla przemysłu tekstylnego, sprzedaż hurtowa 
maszyn do szycia, sprzedaż hurtowa maszyn dziewiarskich, 
sprzedaż hurtowa komputerów, sprzedaż hurtowa urządzeń 
peryferyjnych dla komputerów, sprzedaż hurtowa oprogra-
mowania, sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, 
sprzedaż hurtowa dodatkowego wyposażenia dla maszyn 
i urządzeń rolniczych, handel energią elektryczną, usługi 
agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, usługi agentów 
zajmujących się sprzedażą urządzeń przemysłowych, usługi 
agentów zajmujących się sprzedażą statków, usługi agentów 
zajmujących się sprzedażą samolotów, usługi agentów zaj-
mujących się sprzedażą paliw, usługi agentów zajmujących 
się sprzedażą rud, usługi agentów zajmujących się sprzedażą 
metali, usługi agentów zajmujących się sprzedażą chemi-
kaliów przemysłowych, usługi agencji reklamowych, prze-
twarzanie danych informatycznych, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi związane 
z organizowaniem targów i wystaw handlowych, usługi 
związane z organizowaniem targów i wystaw reklamowych, 
usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodar-
czej, usługi rachunkowo - księgowe, doradztwo podatkowe 
w tym przygotowywanie zeznań podatkowych dla przedsię-
biorstw i osób indywidualnych, udostępnianie pracowników, 
36 zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie nierucho-
mościami dzierżawionymi, usługa zarządzania nieruchomo-
ściami dla osób trzecich,kupno i sprzedaż nieruchomości 
na własny rachunek, wynajem nieruchomości własnych, 
wynajem nieruchomości dzierżawionych, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, wynajem maszyn i urządzeń 
biurowych, dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, usługi 
holdingów finansowych, usługi wspomagające usługi finan-
sowe, udzielanie kredytów, leasing finansowy, działalność 
wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, usłu-
gi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych 
i towarów giełdowych, 37 wynajem maszyn i urządzeń 
budowlanych, dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 
wydobywanie węgla kamiennego, pozostałe wydobywanie 

kopalin, wydobywanie rud metali nieżelaznych, prace zwią-
zane z budową mostów, prace związane z budową tuneli, 
prace związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, 
prace związane ze wznoszeniem budynków niemieszkal-
nych, prace związane z budową dróg szynowych, prace 
związane z budową kolei podziemnej, prace związane z bu-
dową pozostałych obiektów inżynierii lądowej, prace zwią-
zane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej, 
prace związane z budową dróg i autostrad, prace związane 
z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych, 
rozbiórka obiektów budowlanych, burzenie obiektów bu-
dowlanych, prace związane z przygotowaniem terenu pod 
budowę, wykonywanie instalacji elektrycznej, wykonywanie 
instalacji wodnokanalizacyjnej, wykonywanie instalacji ciepl-
nej, wykonywanie instalacji gazowej, wykonywanie instala-
cji klimatyzacyjnej, tynkowanie, prace związane ze stolarką 
budowlaną, posadzkarstwo, tapetowanie, oblicowywanie 
ścian, malowanie, szklenie, pozostałe prace budowlane wy-
kończeniowe, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu 
i wyposażenia do nich, budowa linii telekomunikacyjnych, 
budowa linii elektroenergetycznych, naprawa i konserwacja 
komputerów i urządzeń peryferyjnych, naprawa i konser-
wacja maszyn, demontaż wyrobów zużytych, 39 wynajem 
samochodów osobowych, dzierżawa samochodów osobo-
wych, wynajem furgonetek, dzierżawa furgonetek, wynajem 
i dzierżawa środków transportu wodnego, wynajem i dzier-
żawa środków transportu lotniczego, dystrybucja energii 
elektrycznej, magazynowanie i przechowywanie towarów, 
zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, usuwanie 
odpadów innych niż niebezpieczne, 40 obróbka odpadów 
innych niż niebezpieczne, odzysk surowców z materiałów 
segregowanych, 41 usługi związane z organizowaniem kon-
gresów, usługi wydawnicze inne niż na potrzeby reklamowe, 
pozaszkolne formy edukacji osób, 42 wynajem komputerów, 
dzierżawa komputerów, zarządzanie stronami informatycz-
nymi (hosting), zarządzanie urządzeniami informatycznymi, 
wykonywanie wykopów i wierceń geologicznych, doradz-
two w zakresie informatyki, usługi w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, badania i analizy tech-
niczne, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii, badań oraz 
sporządzania raportów na polu naukowym i technologicz-
nym, doradztwo techniczne dla działalności inżynierskiej, 
44 wynajem maszyn rolniczych, dzierżawa maszyn rolni-
czych, 45 dzierżawa własności intelektualnej.

(210) 494933 (220) 2019 02 19
(731) STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY,  

Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEATR ROBOTNICZY im. BOLESŁAWA BARBACKIEGO 

w NOWYM SĄCZU.

(531) 14.07.01, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 25.01.05, 25.01.09, 
25.01.25, 25.07.01, 14.07.04, 24.11.01, 04.05.21, 05.13.01, 
29.01.12

(510), (511) 16 plakaty, foldery, ulotki, zaproszenia, bilety, 
35 Reklama i promocja za pośrednictwem prasy, radia, te-
lewizji i internetu, reklama banerowa, 41 Nauczanie, orga-
nizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
przygotowywanie i prezentacja spektakli.
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(210) 495007 (220) 2019 01 21
(731) JASTRZĄB POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.05, 29.01.06, 27.05.01, 03.07.19, 26.01.15
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydaw-
nictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, pu-
blikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub 
z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje 
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urzą-
dzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, 
urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, 
telefony, komputery, programy komputerowe, gry inte-
raktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice 
na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, 
programy komputerowe nagrane, software komputerowy 
i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz ob-
razami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz da-
nych lub z Internetu, ze stron internetowych, 35 usługi w za-
kresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych 
i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamiesz-
czania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów pro-
ducentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca 
reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym 
doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarzą-
dzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klien-
tów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i ana-
liza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji 
handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom 
trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, 
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu 
reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektro-
nicznych, magnetycznych i optycznych nośników informa-
cji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi 
rozliczenia i rejestracji transakcji wymiany płatnych treści 
postaci muzyki, programu, aplikacji dostępnych na telefon, 
urządzenia mobilne, w Internecie, 38 usługi agencji informa-
cyjnej, prasowej i domu mediowego, którego zadaniem jest 
planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach 
masowych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw pra-
sowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych 
środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych 
online nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez łą-
cza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali inter-
netowych, udostępnianie serwisów internetowych WWW 
poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu 
do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinfor-
matyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) radio-
wych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedial-
nej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, 
obrazu wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wy-
korzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów 
elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elektronicznej, 
usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi na-
grywania, transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji 
informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicz-
nym, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, 

muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci interne-
towej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, mul-
timedialnych, internetowych programów naukowych, roz-
rywkowych, sportowych, odpłatne udostępnianie serwisów 
informacyjnych, odpłatne udostępnianie komputerowych 
baz danych, usługi udostępniania forów internetowych on-li-
ne, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów 
informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 
zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], 
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, za-
pewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie 
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, 
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie 
dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji 
i obrazów, blog, fora internetowe, odpłatne udostępnianie 
serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkowni-
kom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem glo-
balnej sieci informacyjnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, usługi sportowe i kulturalne, usługi wydawnicze, edycja 
i dystrybucja tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych 
mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, 
usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, ma-
gazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, 
obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, semi-
nariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organi-
zowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, za-
baw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali 
filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie 
i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, 
montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnia-
nych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi fil-
mowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji 
filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, nauko-
wych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier 
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współza-
wodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do-
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, 
udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim do-
tyczących edukacji, rozrywki, nauki, udostępnianie publikacji 
on-line, 42 projektowanie i opracowywanie portali interne-
towych, administrowanie portalami internetowymi, forum 
internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów 
krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputero-
wej, usługi informatyczne w zakresie projektowania witryn 
i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali, ob-
sługa forum dyskusyjnego, usługi artystów grafików, plasty-
ków, usługi projektantów mody, usługi graficzne, projekto-
wanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi 
stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój produktów 
multimedialnych, multimedialnego software, usługi progra-
mistyczne, prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich, 
opracowywanie projektów technicznych, badania technicz-
ne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontro-
la jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania 
i opracowywania programów komputerowych, systemów 
komputerowych, interaktywnych stron internetowych, wi-
tryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i admi-
nistrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjny-
mi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem czasu 
dostępu do sieci komputerowych, wynajem pojemności 
pamięci w sieciach komputerowych dostawcom treści oraz 
producentom towarów, jak również usługodawcom, wszyst-
kie powyższe usługi także świadczone online, web-hosting, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie na-
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grywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania, prze-
twarzania i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, 
mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, 
elektroniczne przechowywanie informacji, opracowywanie 
platform komputerowych, Instalacja, konserwacja, aktuali-
zacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, pro-
gramowanie oprogramowania do platform informacyjnych 
w Internecie, programowanie oprogramowania do platform 
handlu elektronicznego.

(210) 495008 (220) 2019 01 21
(731) JASTRZĄB POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.02, 29.01.06, 27.05.01, 03.07.19, 26.01.15
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydaw-
nictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, pu-
blikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub 
z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje 
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urzą-
dzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, 
urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, 
telefony, komputery, programy komputerowe, gry inte-
raktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice 
na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, 
programy komputerowe nagrane, software komputerowy 
i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz ob-
razami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz da-
nych lub z Internetu, ze stron internetowych, 35 usługi w za-
kresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych 
i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamiesz-
czania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów pro-
ducentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca 
reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym 
doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarzą-
dzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klien-
tów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i ana-
liza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji 
handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom 
trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, 
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu 
reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektro-
nicznych, magnetycznych i optycznych nośników informa-
cji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi 
rozliczenia i rejestracji transakcji wymiany płatnych treści 
postaci muzyki, programu, aplikacji dostępnych na telefon, 
urządzenia mobilne, w Internecie, 38 usługi agencji informa-
cyjnej, prasowej i domu mediowego, którego zadaniem jest 
planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach 
masowych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw pra-
sowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych 
środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych 
online nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez łą-
cza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali inter-
netowych, udostępnianie serwisów internetowych WWW 
poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu 

do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinfor-
matyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) radio-
wych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedial-
nej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, 
obrazu wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wy-
korzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów 
elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elektronicznej, 
usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi na-
grywania, transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji 
informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicz-
nym, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, 
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci interne-
towej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, mul-
timedialnych, internetowych programów naukowych, roz-
rywkowych, sportowych, odpłatne udostępnianie serwisów 
informacyjnych, odpłatne udostępnianie komputerowych 
baz danych, usługi udostępniania forów internetowych on-
line, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów 
informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 
zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], 
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, za-
pewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie 
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, 
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie 
dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji 
i obrazów, blog, fora internetowe, odpłatne udostępnianie 
serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkowni-
kom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem glo-
balnej sieci informacyjnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, usługi sportowe i kulturalne, usługi wydawnicze, edycja 
i dystrybucja tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych 
mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, 
usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, ma-
gazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, 
obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, semi-
nariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organi-
zowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, za-
baw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali 
filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie 
i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, 
montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnia-
nych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi fil-
mowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji 
filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, nauko-
wych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier 
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współza-
wodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do-
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, 
udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim do-
tyczących edukacji, rozrywki, nauki, udostępnianie publikacji 
on-line, 42 projektowanie i opracowywanie portali interne-
towych, administrowanie portalami internetowymi, forum 
internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów 
krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputero-
wej, usługi informatyczne w zakresie projektowania witryn 
i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali, ob-
sługa forum dyskusyjnego, usługi artystów grafików, plasty-
ków, usługi projektantów mody, usługi graficzne, projekto-
wanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi 
stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój produktów 
multimedialnych, multimedialnego software, usługi progra-
mistyczne, prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich, 
opracowywanie projektów technicznych, badania technicz-
ne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontro-
la jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania 
i opracowywania programów komputerowych, systemów 
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komputerowych, interaktywnych stron internetowych, wi-
tryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i admi-
nistrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjny-
mi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem czasu 
dostępu do sieci komputerowych, wynajem pojemności 
pamięci w sieciach komputerowych dostawcom treści oraz 
producentom towarów, jak również usługodawcom, wszyst-
kie powyższe usługi także świadczone on-line, web-hosting, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie na-
grywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania, prze-
twarzania i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, 
mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, 
elektroniczne przechowywanie informacji, opracowywanie 
platform komputerowych, instalacja, konserwacja, aktuali-
zacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, pro-
gramowanie oprogramowania do platform informacyjnych 
w Internecie, programowanie oprogramowania do platform 
handlu elektronicznego.

(210) 495010 (220) 2019 01 21
(731) JASTRZĄB POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.01.15, 03.07.19
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydaw-
nictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, pu-
blikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub 
z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje 
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urzą-
dzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, 
urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, 
telefony, komputery, programy komputerowe, gry inte-
raktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice 
na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, 
programy komputerowe nagrane, software komputerowy 
i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz ob-
razami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz da-
nych lub z Internetu, ze stron internetowych, 35 usługi w za-
kresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych 
i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamiesz-
czania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów pro-
ducentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca 
reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym 
doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarzą-
dzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klien-
tów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i ana-
liza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji 
handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom 
trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, 
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu 
reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektro-
nicznych, magnetycznych i optycznych nośników informa-
cji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi 
rozliczenia i rejestracji transakcji wymiany płatnych treści 
postaci muzyki, programu, aplikacji dostępnych na telefon, 
urządzenia mobilne, w Internecie, 38 usługi agencji informa-

cyjnej, prasowej i domu mediowego, którego zadaniem jest 
planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach 
masowych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw pra-
sowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych 
środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych 
on-line nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez łą-
cza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali inter-
netowych, udostępnianie serwisów internetowych WWW 
poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu 
do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinfor-
matyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) radio-
wych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedial-
nej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, 
obrazu wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wy-
korzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów 
elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elektronicznej, 
usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi na-
grywania, transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji 
informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicz-
nym, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, 
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci interne-
towej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, mul-
timedialnych, internetowych programów naukowych, roz-
rywkowych, sportowych, odpłatne udostępnianie serwisów 
informacyjnych, odpłatne udostępnianie komputerowych 
baz danych, usługi udostępniania forów internetowych on-
line, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów 
informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 
zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], 
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, za-
pewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie 
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, 
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie 
dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji 
i obrazów, blog, fora internetowe, odpłatne udostępnianie 
serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkowni-
kom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem glo-
balnej sieci informacyjnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, usługi sportowe i kulturalne, usługi wydawnicze, edycja 
i dystrybucja tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych 
mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, 
usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, ma-
gazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, 
obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, semi-
nariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organi-
zowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, za-
baw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali 
filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie 
i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, 
montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnia-
nych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi fil-
mowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji 
filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, nauko-
wych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier 
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współza-
wodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do-
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, 
udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim do-
tyczących edukacji, rozrywki, nauki, udostępnianie publikacji 
on-line, 42 projektowanie i opracowywanie portali interne-
towych, administrowanie portalami internetowymi, forum 
internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów 
krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputero-
wej, usługi informatyczne w zakresie projektowania witryn 
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i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali, ob-
sługa forum dyskusyjnego, usługi artystów grafików, plasty-
ków, usługi projektantów mody, usługi graficzne, projekto-
wanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi 
stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój produktów 
multimedialnych, multimedialnego software, usługi progra-
mistyczne, prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich, 
opracowywanie projektów technicznych, badania technicz-
ne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontro-
la jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania 
i opracowywania programów komputerowych, systemów 
komputerowych, interaktywnych stron internetowych, wi-
tryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i admi-
nistrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjny-
mi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem czasu 
dostępu do sieci komputerowych, wynajem pojemności 
pamięci w sieciach komputerowych dostawcom treści oraz 
producentom towarów, jak również usługodawcom, wszyst-
kie powyższe usługi także świadczone on-line, web-hosting, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie na-
grywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania, prze-
twarzania i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, 
mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, 
elektroniczne przechowywanie informacji, opracowywanie 
platform komputerowych, instalacja, konserwacja, aktuali-
zacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, pro-
gramowanie oprogramowania do platform informacyjnych 
w Internecie, programowanie oprogramowania do platform 
handlu elektronicznego.

(210) 495011 (220) 2019 01 21
(731) JASTRZĄB MEDIA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.19, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.01
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydaw-
nictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, pu-
blikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub 
z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje 
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urzą-
dzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, 
urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, 
telefony, komputery, programy komputerowe, gry inte-
raktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice 
na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, 
programy komputerowe nagrane, software komputerowy 
i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz ob-
razami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz da-
nych lub z Internetu, ze stron internetowych, 35 usługi w za-
kresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych 
i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamiesz-
czania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów pro-
ducentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca 
reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym 
doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarzą-
dzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klien-
tów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i ana-
liza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji 

handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom 
trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, 
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu 
reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektro-
nicznych, magnetycznych i optycznych nośników informa-
cji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi 
rozliczenia i rejestracji transakcji wymiany płatnych treści 
postaci muzyki, programu, aplikacji dostępnych na telefon, 
urządzenia mobilne, w Internecie, 38 usługi agencji informa-
cyjnej, prasowej i domu mediowego, którego zadaniem jest 
planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach 
masowych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw pra-
sowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych 
środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych 
on-line nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez łą-
cza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali inter-
netowych, udostępnianie serwisów internetowych WWW 
poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu 
do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinfor-
matyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) radio-
wych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedial-
nej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, 
obrazu wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wy-
korzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów 
elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elektronicznej, 
usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi na-
grywania, transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji 
informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicz-
nym, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, 
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci interne-
towej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, mul-
timedialnych, internetowych programów naukowych, roz-
rywkowych, sportowych, odpłatne udostępnianie serwisów 
informacyjnych, odpłatne udostępnianie komputerowych 
baz danych, usługi udostępniania forów internetowych on-
line, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów 
informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 
zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], 
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, za-
pewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie 
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, 
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie 
dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji 
i obrazów, blog, fora internetowe, odpłatne udostępnianie 
serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkowni-
kom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem glo-
balnej sieci informacyjnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, usługi sportowe i kulturalne, usługi wydawnicze, edycja 
i dystrybucja tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych 
mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, 
usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, ma-
gazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, 
obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, semi-
nariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organi-
zowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, za-
baw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali 
filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie 
i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, 
montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnia-
nych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi fil-
mowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji 
filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, nauko-
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wych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier 
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współza-
wodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do-
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, 
udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim do-
tyczących edukacji, rozrywki, nauki, Udostępnianie publikacji 
on-line, 42 projektowanie i opracowywanie portali interne-
towych, administrowanie portalami internetowymi, forum 
internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów 
krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputero-
wej, usługi informatyczne w zakresie projektowania witryn 
i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali, ob-
sługa forum dyskusyjnego, usługi artystów grafików, plasty-
ków, usługi projektantów mody, usługi graficzne, projekto-
wanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi 
stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój produktów 
multimedialnych, multimedialnego software, usługi progra-
mistyczne, prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich, 
opracowywanie projektów technicznych, badania technicz-
ne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontro-
la jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania 
i opracowywania programów komputerowych, systemów 
komputerowych, interaktywnych stron internetowych, wi-
tryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i admi-
nistrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjny-
mi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem czasu 
dostępu do sieci komputerowych, wynajem pojemności 
pamięci w sieciach komputerowych dostawcom treści oraz 
producentom towarów, jak również usługodawcom, wszyst-
kie powyższe usługi także świadczone on-line, web-hosting, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie na-
grywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania, prze-
twarzania i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, 
mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, 
elektroniczne przechowywanie informacji, opracowywanie 
platform komputerowych, instalacja, konserwacja, aktuali-
zacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, pro-
gramowanie oprogramowania do platform informacyjnych 
w Internecie, programowanie oprogramowania do platform 
handlu elektronicznego.

(210) 495014 (220) 2019 01 21
(731) JASTRZĄB POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.06, 29.01.04, 27.05.01, 03.07.19, 26.01.15
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydaw-
nictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, pu-
blikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub 
z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje 
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urzą-
dzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, 
urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, 
telefony, komputery, programy komputerowe, gry inte-
raktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice 
na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, 
programy komputerowe nagrane, software komputerowy 
i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz obra-
zami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz danych 

lub z Internetu, ze stron internetowych, 35 usługi w zakresie 
prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i druko-
wanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania 
ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów produ-
centów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca 
reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym 
doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarzą-
dzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów 
oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza 
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlo-
wych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, pre-
numerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów 
i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, ma-
gnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie 
usług aukcyjnych w formie promocji, usługi rozliczenia i re-
jestracji transakcji wymiany płatnych treści postaci muzyki, 
programu, aplikacji dostępnych na telefon, urządzenia mo-
bilne, w Internecie, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej 
i domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz 
zakup kampanii reklamowych w mediach masowych, usługi 
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci 
telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostar-
czanie publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, 
umożliwianie dostępu poprzez łącza telekomunikacyjne 
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali inter-
netowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzyna-
rodowych serwerów i portali internetowych, udostępnianie 
serwisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunika-
cyjne, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi teleko-
munikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie 
programów (audycji) radiowych, usługi telewizji kablowej, 
internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie 
i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych 
i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń tele-
komunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń 
elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transforma-
cji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy 
przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu do zaso-
bów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obra-
zów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, 
radiowych, multimedialnych, internetowych programów 
naukowych, rozrywkowych, sportowych, odpłatne udostęp-
nianie serwisów informacyjnych, odpłatne udostępnianie 
komputerowych baz danych, usługi udostępniania forów 
internetowych online, umożliwianie wielu użytkownikom 
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej 
sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do forów interne-
towych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów 
rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do platform 
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform w In-
ternecie, zapewnianie dostępu do platform handlu elektro-
nicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron inter-
netowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, 
przesyłanie informacji i obrazów, blog, fora internetowe, 
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, umożli-
wianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji 
za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 41 naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi 
wydawnicze, edycja i dystrybucja tekstów, gazet, periodyków 
i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektro-
nicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która do-
starcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, 
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organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów koresponden-
cyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympo-
zjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć 
i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycz-
nych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, 
dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, or-
ganizowanie, montaż programów radiowych, telewizyjnych, 
udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, 
usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie 
produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, 
naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie 
gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współ-
zawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do-
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, 
udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim 
dotyczących edukacji, rozrywki, nauki, udostępnianie pu-
blikacji on-line, 42 projektowanie i opracowywanie portali 
internetowych, administrowanie portalami internetowymi, 
forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zaso-
bów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci kom-
puterowej, usługi informatyczne w zakresie projektowania 
witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i por-
tali, obsługa forum dyskusyjnego, usługi artystów grafików, 
plastyków, usługi projektantów mody, usługi graficzne, pro-
jektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, 
usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój pro-
duktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi 
programistyczne, prace badawczo - rozwojowe dla osób 
trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania 
techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, 
kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie projekto-
wania i opracowywania programów komputerowych, syste-
mów komputerowych, interaktywnych stron internetowych, 
witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i ad-
ministrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyj-
nymi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem cza-
su dostępu do sieci komputerowych, wynajem pojemności 
pamięci w sieciach komputerowych dostawcom treści oraz 
producentom towarów, jak również usługodawcom, wszyst-
kie powyższe usługi także świadczone on-line, web-hosting, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie nagrywa-
nia, ewidencji, przekazywania, zachowywania, przetwarzania 
i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sy-
gnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, elektronicz-
ne przechowywanie informacji, opracowywanie platform 
komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulep-
szanie oprogramowania komputerowego, programowanie 
oprogramowania do platform informacyjnych w Interne-
cie, programowanie oprogramowania do platform handlu 
elektronicznego.

(210) 495021 (220) 2019 01 21
(731) JASTRZĄB POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06, 26.01.15, 03.07.19
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydaw-
nictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, pu-
blikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub 

z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje 
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urzą-
dzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, 
urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, 
telefony, komputery, programy komputerowe, gry inte-
raktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice 
na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, 
programy komputerowe nagrane, software komputerowy 
i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz obra-
zami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz danych 
lub z Internetu, ze stron internetowych, 35 usługi w zakresie 
prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i druko-
wanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania 
ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów produ-
centów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca 
reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym 
doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarzą-
dzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów 
oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza 
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlo-
wych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, pre-
numerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów 
i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, ma-
gnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie 
usług aukcyjnych w formie promocji, usługi rozliczenia i re-
jestracji transakcji wymiany płatnych treści postaci muzyki, 
programu, aplikacji dostępnych na telefon, urządzenia mo-
bilne, w Internecie, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej 
i domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz 
zakup kampanii reklamowych w mediach masowych, usługi 
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci 
telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostar-
czanie publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, 
umożliwianie dostępu poprzez łącza telekomunikacyjne 
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali inter-
netowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzyna-
rodowych serwerów i portali internetowych, udostępnianie 
serwisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunika-
cyjne, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi teleko-
munikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie 
programów (audycji) radiowych, usługi telewizji kablowej, 
internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie 
i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych 
i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń tele-
komunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń 
elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transforma-
cji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy 
przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu do zaso-
bów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obra-
zów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, 
radiowych, multimedialnych, internetowych programów 
naukowych, rozrywkowych, sportowych, odpłatne udostęp-
nianie serwisów informacyjnych, odpłatne udostępnianie 
komputerowych baz danych, usługi udostępniania forów 
internetowych online, umożliwianie wielu użytkownikom 
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej 
sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do forów interne-
towych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów 
rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do platform 
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform w In-
ternecie, zapewnianie dostępu do platform handlu elektro-
nicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron inter-
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netowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, 
przesyłanie informacji i obrazów, blog, fora internetowe, 
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, umożli-
wianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji 
za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 41 naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi 
wydawnicze, edycja i dystrybucja tekstów, gazet, periodyków 
i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektro-
nicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która do-
starcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, 
organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów koresponden-
cyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympo-
zjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć 
i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycz-
nych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, 
dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, or-
ganizowanie, montaż programów radiowych, telewizyjnych, 
udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, 
usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie 
produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, 
naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie 
gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współ-
zawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do-
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, 
udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim 
dotyczących edukacji, rozrywki, nauki, udostępnianie pu-
blikacji on-line, 42 projektowanie i opracowywanie portali 
internetowych, administrowanie portalami internetowymi, 
forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zaso-
bów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci kom-
puterowej, usługi informatyczne w zakresie projektowania 
witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i por-
tali, obsługa forum dyskusyjnego, usługi artystów grafików, 
plastyków, usługi projektantów mody, usługi graficzne, pro-
jektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, 
usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój pro-
duktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi 
programistyczne, prace badawczo - rozwojowe dla osób 
trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania 
techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, 
kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie projekto-
wania i opracowywania programów komputerowych, syste-
mów komputerowych, interaktywnych stron internetowych, 
witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i ad-
ministrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyj-
nymi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem cza-
su dostępu do sieci komputerowych, wynajem pojemności 
pamięci w sieciach komputerowych dostawcom treści oraz 
producentom towarów, jak również usługodawcom, wszyst-
kie powyższe usługi także świadczone on-line, web-hosting, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie nagrywa-
nia, ewidencji, przekazywania, zachowywania, przetwarzania 
i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sy-
gnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, elektronicz-
ne przechowywanie informacji, opracowywanie platform 
komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulep-
szanie oprogramowania komputerowego, programowanie 
oprogramowania do platform informacyjnych w Interne-
cie, programowanie oprogramowania do platform handlu 
elektronicznego.

(210) 495030 (220) 2019 01 22
(731) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA 

CYWILNA, Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNFIT garden

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 szklarnie przenośne metalowe, 18 parasole, 
pokrowce na parasole, 20 meble ogrodowe, stojaki na para-
sole, 28 huśtawki, baseny.

(210) 495159 (220) 2019 01 24
(731) TRABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, oprogramowa-
nia komputerowego, domowego sprzętu elektronicznego, 
domowego sprzętu elektrycznego, urządzeń kuchennych, 
sprzętu audiowizualnego, sprzętu ogrodniczego, przyrzą-
dów do przygotowania żywności, akcesoria do rowerów, 
akcesoriów samochodowych, smart fonów, artykułów pa-
pierniczych, artykułów do czyszczenia, urządzeń do pomia-
ru czasu, sprzętu sportowego, wyposażenia domu, sprzętu 
informatycznego, gier, zabawek, akcesoriów samochodo-
wych, części samochodowych, telefonów komórkowych, 
artykułów bagażowych, inteligentnych zegarków, oświetle-
nia, wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej on-line w odniesieniu do sprzętu komputerowe-
go, oprogramowania komputerowego, domowego sprzętu 
elektronicznego, domowego sprzętu elektrycznego, urzą-
dzeń kuchennych, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ogrod-
niczego, przyrządów do przygotowania żywności, akcesoria 
do rowerów, akcesoriów samochodowych, smart fonów, ar-
tykułów papierniczych, artykułów do czyszczenia, urządzeń 
do pomiaru czasu, sprzętu sportowego, wyposażenia domu, 
sprzętu informatycznego, gier, zabawek, akcesoriów samo-
chodowych, części samochodowych, telefonów komór-
kowych, artykułów bagażowych, inteligentnych zegarków, 
oświetlenia, wyrobów ogrodniczych, administracja i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarza-
nie zamówień, handel (zarządzanie w zakresie zamówień), 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług.

(210) 495239 (220) 2018 03 01
(310) 87716693; (320) 2017 12 11; (330) US; 
  87716695  2017 12 11  US
(731) Spartan Race, Inc., Boston, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARTAN

(531) 23.05.05, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 5 samoprzylepna taśma medyczna stosowana 
jako taśma kinezjologiczna, 10 ortezy do zastosowania me-
dycznego: orteza stawu kolanowego, orteza stawu łokcio-
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wego, orteza stawu skokowego, 27 maty do ćwiczeń, maty 
do jogi, 28 piłki lekarskie, guma oporowa, taśmy do treningu 
siłowego, liny treningowe, cięgna oporowe, młot treningo-
wy, kettlebell, hantle, piłeczki sprawnościowe, drabinki koor-
dynacyjne- przyrządy sportowe, płotki, piłki gimnastyczne, 
ciężarki gimnastyczne, tj. neoprenowe worki sandbag, ob-
ciążniki na ręce, pachołki treningowe i tyczki treningowe.

(210) 495240 (220) 2018 03 26
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowny)
(540) perfecta botanical synergy
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki 
dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do wło-
sów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwa-
łej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony, 
suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, far-
by do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki 
do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, 
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, 
mydła, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryj-
ne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje eteryczne, 
woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], bal-
samy inne niż do celów medycznych, bazy do perfum kwia-
towych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, 
farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, wosk do depilacji, dezodoranty dla ludzi i zwie-
rząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, my-
dło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do ką-
pieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 
maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, 
preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, na-
klejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotony do celów 
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, 
mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeża-
cze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów 
perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycz-
nych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty kąpielowe do celów, higienicznych, pumeks, 
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki 
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 
wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosme-
tycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycz-
nych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 pre-
paraty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji 
i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, 
maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy, mydła lecznicze.

(210) 495330 (220) 2019 01 29
(731) KUBOTA WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Kobuta
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 495337 (220) 2019 01 29
(731) KUBOTA WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Kubota
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby ju-
bilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych 
materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, 
skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole 
przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 
24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, 
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby 
choinkowe, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 495371 (220) 2019 01 30
(731) PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dekoral

(531) 01.01.02, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, w tym 
barwniki do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpie-
czające drewno, preparaty do konserwacji drewna, barwniki 
dla budownictwa, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie 
metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, dru-
karzy i artystów, preparaty do gruntowania ścian i powierzchni 
malowanych, powłoki gruntowe i środki do gruntowania za-
warte w lej klasie, emalie do malowania, podkłady do farb i la-
kierów zawarte w tej klasie, rozcieńczalniki i barwniki do farb 
i lakierów, pigmenty, środki do usuwania tapet zawarte w tej 
klasie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne 
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitu-
my, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 
zaprawy budowlane, masy i zaprawy klejące na bazie cemen-
tu lub gipsu, zaprawy klejowe na bazie cementu lub gipsu, za-
prawy klejące do systemów ociepleń budowlanych, powłoki 
cementowe, powłoki gipsowe, masy i gładzie szpachlowe, 
masy i zaprawy tynkarskie, wylewki budowlane, wylewki sa-
mopoziomujące, zaprawy do fugowania, w tym fugi i spoiny, 
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i inter-
netowej farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników, w tym 
barwników do drewna, środków zapobiegających korozji i za-
bezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, 
barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic na-
turalnych, folii metalicznych i form proszkowych dla malarzy, 
dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów do gruntowa-
nia ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok 
gruntowych i środków do gruntowania, emalii do malowania, 
podkładów do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników 
do farb i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków 
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do usuwania tapet, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, de-
talicznej i internetowej niemetalowych materiałów budowla-
nych, rur sztywnych niemetalowych stosowanych w budow-
nictwie, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych 
niemetalowych i pomników niemetalowych, zapraw budow-
lanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub gipsu, za-
praw klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących 
do systemów ociepleń budowlanych, powłok cementowych, 
powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw 
tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek samopozio-
mujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spoin, usługi 
w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hurtowych i in-
ternetowych zajmujących się sprzedażą ww. towarów, usługi 
w zakresie gromadzenia ww. towarów w celu umożliwienia 
odbiorcom wygodnego oglądania i kupowania tych towarów 
w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych, usłu-
gi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży ww. 
towarów, usługi w zakresie public relations, usługi w zakresie 
reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, korespondencyjnej 
i internetowej oraz reklamy umieszczanej w aplikacjach prze-
znaczonych dla urządzeń elektronicznych, usługi reklamowe 
i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, 
afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w za-
kresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci 
próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur informacyj-
nych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia loterii, 
zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyj-
nych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia targów, wy-
staw, pokazów i prezentacji towarów w celach handlowych, 
reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie wynajmu 
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie wynajmu czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi w za-
kresie tworzenia, redagowania, edycji i publikowania tekstów 
reklamowych i marketingowych, usługi w zakresie tworzenia, 
aktualizacji i rozpowszechniania reklam oraz materiałów re-
klamowych i marketingowych przy zastosowaniu środków 
elektronicznych i tradycyjnych, usługi w zakresie planowania, 
organizowania i prowadzenia strategii marketingowych i kam-
panii reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych, usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych 
wyżej usług.

(210) 495378 (220) 2019 01 30
(731) PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dekoral Home & Style

(531) 01.01.02, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, w tym 
barwniki do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpie-
czające drewno, preparaty do konserwacji drewna, barwniki 
dla budownictwa, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, fo-
lie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, preparaty do gruntowania ścian i po-
wierzchni malowanych, powłoki gruntowe i środki do grun-

towania zawarte w tej klasie, emalie do malowania, podkłady 
do farb i lakierów zawarte w tej klasie, rozcieńczalniki i barw-
niki do farb i lakierów, pigmenty, środki do usuwania tapet 
zawarte w tej klasie, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, 
asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, 
pomniki niemetalowe, zaprawy budowlane, masy i zapra-
wy klejące na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejowe 
na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejące do systemów 
ociepleń budowlanych, powłoki cementowe, powłoki gipso-
we, masy i gładzie szpachlowe, masy i zaprawy tynkarskie, 
wylewki budowlane, wylewki samopoziomujące, zaprawy 
do fugowania, w tym fugi i spoiny, 35 usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej farb, poko-
stów, lakierów, bejc, barwników, w tym barwników do drew-
na, środków zapobiegających korozji i zabezpieczających 
drewno, preparatów do konserwacji drewna, barwników dla 
budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii 
metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania ścian i po-
wierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych 
i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkładów 
do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i la-
kierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwa-
nia tapet, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej 
i internetowej niemetalowych materiałów budowlanych, rur 
sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, 
asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemeta-
lowych i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, 
mas i zapraw klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw 
klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących 
do systemów ociepleń budowlanych, powłok cemento-
wych, powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas 
i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek sa-
mopoziomujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spoin, 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hur-
towych i internetowych zajmujących się sprzedażą ww. to-
warów, usługi w zakresie gromadzenia ww. towarów w celu 
umożliwienia odbiorcom wygodnego oglądania i kupowa-
nia tych towarów w sklepach detalicznych, hurtowych i in-
ternetowych, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji sprzedaży ww. towarów, usługi w zakresie public relations, 
usługi w zakresie reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, 
korespondencyjnej i internetowej oraz reklamy umieszczanej 
w aplikacjach przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, 
usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzysta-
niem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparen-
tów, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów rekla-
mowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów 
i broszur informacyjnych, usługi w zakresie organizowania 
i prowadzenia loterii, zawodów i konkursów w celach rekla-
mowych i promocyjnych, usługi w zakresie organizacji i pro-
wadzenia targów, wystaw, pokazów i prezentacji towarów 
w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych, usługi 
w zakresie wynajmu powierzchni reklamowej, usługi w za-
kresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, usługi w zakresie tworzenia, redagowania, edycji 
i publikowania tekstów reklamowych i marketingowych, 
usługi w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszechnia-
nia reklam oraz materiałów reklamowych i marketingowych 
przy zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych, 
usługi w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia 
strategii marketingowych i kampanii reklamowych, usługi 
w zakresie prac biurowych, usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
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(210) 495412 (220) 2019 01 30
(731) ADEGA COOPERATIVA DE BORBA, C.R.L., Borba, PT
(540) (znak słowny)
(540) ADEGA DE BORBA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino.

(210) 495464 (220) 2019 03 13
(731) PIETRUSZYŃSKA JOANNA FIRMA USŁUGOWA ROMA, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EndoMed instytut medycyny estetycznej

(531) 05.03.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 salony piękności, elektroliza do celów kosme-
tycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna 
w celu usuwania owłosienia, gabinety pielęgnacji skóry, higie-
na i pielęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbęd-
nych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy 
zabieg kosmetyczny pajączków, usługi zabiegów kosmetycz-
nych na twarz i ciało, usługi laserowego usuwania owłosienia, 
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi lecznicze 
w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi w zakresie ku-
racji odchudzających, zabiegi kosmetyczne.

(210) 495613 (220) 2019 02 28
(731) CZOSNEK MICHAŁ PERFEKCYJNE AUTO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFEKCYJNE AUTO

(531) 27.05.01, 29.01.02, 18.01.23
(510), (511) 37 zabezpieczanie pojazdów przed korozją, my-
cie pojazdów, polerowanie pojazdów, konserwacja pojaz-
dów, lakierowanie, czyszczenie pojazdów.

(210) 495704 (220) 2019 02 07
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seni lady Slim nowe CIEŃSZE wyjątkowo chłonne 

ODDYCHAJĄCE

(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.01.01, 24.15.02, 05.05.20, 26.11.03, 
20.05.25

(510), (511) 5 wkładki urologiczne.

(210) 495712 (220) 2019 02 07
 (310) 88/235,989 (320) 2018 12 19 (330) US
(731) SEAM Group LLC, Indianapolis, US
(540) (znak słowny)
(540) SEAM GROUP
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do gro-
madzenia i utrzymywania danych fotograficznych, termo 
graficznych, wibracyjnych, olejowych, numerycznych, ewa-
luacyjnych i porównawczych, dotyczących prewencyjnej 
konserwacji, napraw i inspekcji budynków i wyposażenia 
oraz opracowania raportów na podstawie takich danych, 
mobilne aplikacje komputerowe zapewniające mobilny 
dostęp do danych fotograficznych, termograficznych, wi-
bracyjnych, olejowych, numerycznych, ewaluacyjnych i po-
równawczych, dotyczących prewencyjnej konserwacji, na-
praw i inspekcji budynków i wyposażenia oraz do raportów 
na podstawie takich danych, oprogramowanie komputero-
we do zbierania, organizowania, przekazywania, przechowy-
wania i udostępniania danych klientów i informacji w dzie-
dzinie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i programów 
oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, 
ograniczenia ryzyka porażenia prądem oraz prewencyjnej 
konserwacji, termografii w podczerwieni, procedur odłącza-
nia-oznaczania /LOTO/ oraz bezpieczeństwa palnych pyłów, 
oprogramowanie komputerowe do zbierania, zestawiania, 
gromadzenia i prezentacji praktyk i procedur zarządzania 
konserwacją oraz narzędziami badania niezawodności, dzia-
łalności zarządzania konserwacją i działalności konserwa-
cyjnej, oprogramowanie komputerowe do monitorowania 
zadań, działań i danych dotyczących środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami dotyczącymi 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, w celu prowadzenia 
rejestrów i sprawozdawczości, sprzęt elektroniczny na pod-
czerwień, mianowicie systemy, urządzenia i elementy do ob-
razowania w podczerwieni i termicznego, okna i zestawy 
montażowe chroniące przed podczerwienią do systemów 
obrazowania w podczerwieni i termicznego oraz do detek-
torów na podczerwień, 16 papierowe karty i etykiety bezpie-
czeństwa do użycia w programach odłączania/oznaczania 
/LOTO/ w celu bezpiecznej konserwacji i obsługi instalacji 
elektrycznych, druki, mianowicie pisemne przewodniki 
o systemach bezpieczeństwa w dziedzinach bezpieczeń-
stwa elektrycznego, ograniczenia ryzyka porażenia prądem 
i prewencyjnej konserwacji, termografii w podczerwieni, 
procedur odłączania-oznaczania /LOTO/ oraz bezpieczeń-
stwa palnych pyłów, 37 usługi konserwacyjne na podstawie 
analizy budynków, konstrukcji, pomieszczeń oraz elektrycz-
nego, mechanicznego i dachowego wyposażenia i mate-
riałów, instalacja sprzętu elektronicznego na podczerwień, 
mianowicie systemów, urządzeń i elementów do obrazo-
wania w podczerwieni i termicznego, okna i zestawy mon-
tażowe chroniące przed podczerwienią do systemów obra-
zowania w podczerwieni i termicznego oraz do detektorów 
na podczerwień, 41 usługi szkolenia BHP dla pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, ograniczenia ry-
zyka porażenia prądem, prewencyjnej konserwacji instalacji 
elektrycznych, termografii w podczerwieni dla ograniczenia 
ryzyka porażenia prądem, procedur odłączania-oznaczania  
/LOTO/ oraz bezpieczeństwa palnych pyłów, 42 wykonywa-
nie kontroli obiektów pod względem bezpieczeństwa elek-
trycznego i bezpieczeństwa palnych pyłów, wykonywanie 
termografii w podczerwieni w celu oceny ryzyka w zakre-
sie bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, wykonywanie 
oceny zagrożenia powstania wyładowania łukowego w in-
stalacjach elektrycznych, ocena, rozwój i wdrożenie pro-
gramów odłączania/oznaczania /LOTO/ w celu bezpiecznej 
konserwacji i obsługi instalacji elektrycznych, prowadzenie 
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testów środowiskowych, mianowicie testów palnych pyłów 
i analiz zagrożenia pyłowego, oraz ocena, rozwój i wdroże-
nie programów kontroli administracyjnej i technicznej w za-
kresie ograniczenia zagrożenia pyłowego, usługi inżynieryj-
ne, mianowicie projektowanie systemów bezpieczeństwa 
elektrycznego i ograniczenia zagrożenia pyłowego, usługi 
komputerowe, mianowicie działanie jako dostawca usług 
aplikacyjnych w zakresie zarządzania wiedzą dla oprogra-
mowania aplikacyjnego na serwerach stron trzecich w celu 
zbierania, organizowania, przekazywania, przechowywania 
i udostępniania danych klientów i informacji w dziedzinie 
szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i programów oceny 
ryzyka w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, ograni-
czenia ryzyka porażenia prądem oraz prewencyjnej kon-
serwacji, termografii w podczerwieni, procedur odłączania-
-oznaczania /LOTO/ i bezpieczeństwa palnych pyłów, usługi 
komputerowe, mianowicie działanie jako dostawca usług 
aplikacyjnych w zakresie zarządzania wiedzą dla oprogramo-
wania aplikacyjnego na serwerach stron trzecich w celu za-
rządzania i zgłaszania inspekcji dachów z powietrza, napraw 
dachów, gwarancji na dachy oraz danych fotograficznych, 
termograficznych, wibracyjnych, olejowych, numerycznych, 
ewaluacyjnych i porównawczych, dotyczących prewencyj-
nej konserwacji, napraw i inspekcji budynków i wyposażenia, 
inspekcje budynków, konstrukcji, pomieszczeń, wyposażenia 
i materiałów w celu oceny ich stanu, analiza stanu budow-
lanego budynków, konstrukcji, pomieszczeń i wyposażenia, 
zarządzanie portalami internetowymi dla stron trzecich, mia-
nowicie zarządzanie portalami internetowymi zawierającymi 
obrazy fotograficzne i inne dane dotyczące stanu i konser-
wacji budynków i wyposażenia, oraz dostarczanie informacji 
w zakresie inspekcji budowlanej przez światową sieć kom-
puterową, usługi komputerowe, mianowicie działanie jako 
dostawca usług aplikacyjnych w zakresie zarządzania wiedzą 
dla oprogramowania aplikacyjnego na serwerach stron trze-
cich w celu zbierania, zestawiania, gromadzenia i prezentacji 
praktyk i procedur zarządzania konserwacją oraz narzędzia-
mi badania niezawodności, działalności zarządzania konser-
wacją i działalności konserwacyjnej, usługi komputerowe, 
mianowicie działanie jako dostawca usług aplikacyjnych 
w zakresie zarządzania wiedzą dla oprogramowania aplika-
cyjnego na serwerach stron trzecich w celu monitorowania 
zadań, działań i danych dotyczących środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami dotyczących 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, w celu prowadzenia 
rejestrów i sprawozdawczości, doradztwo techniczne w za-
kresie konserwacji, naprawy i obsługi, optymalizacji maga-
zynu i stanów magazynowych, stosowania metodologii 
poprawy, zasad oszczędnej produkcji i oszczędnego przed-
siębiorstwa do zarządzania konserwacją, wzmacniania kadry, 
analizy rodzajów i skutków błędów /FMEA/, analizy przyczyn 
pierwotnych /RCA/, wdrażania, optymalizacji i integracji 
komputerowego systemu zarządzania konserwacją /CMMS/.

(210) 495729 (220) 2019 02 08
(731) SONIK REMIGIUSZ AVOKADO, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAISY SKLEP ZOOLOGICZNY

(531) 03.06.03, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do produktów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi.

(210) 495734 (220) 2019 02 08
(731) STRAMA PIOTR, Szaflary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRAMA PANELS KLIK! i gotowe.

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.15, 07.01.08
(510), (511) 19 listwy podłogowe, panele klinkierowe, cegła 
klinkierowa, asfalt, belki niemetalowe, beton, bitumiczne 
powłoki dachowe, boazeria, kamień budowlany, cement, 
cegły, płyty cementowe, płyty klinkierowe, dachówki, po-
krycia dachowe niemetalowe, drewno budowlane, deski 
(drewno budowlane), rury drenażowe niemetalowe, drzwi 
niemetalowe, płyty drogowe niemetalowe, gonty, granity, 
wyroby kamieniarskie, materiały do budowania pokrywania 
dróg, konstrukcje niemetalowe, kratownice niemetalowe, 
kruszywo, kształtki rurowe niemetalowe, maszty, mozaiki dla 
budownictwa, ogrodzenia niemetalowe, okiennice nieme-
talowe, okna niemetalowe, okna witrażowe, parkiety, płytki 
podłogowe niemetalowe, glazura, gres, terakota, profile dla 
budownictwa niemetalowe, rynny niemetalowe, ruszto-
wania niemetalowe, szkło budowlane, sztuczny kamień, 
tarcica, tłuczeń, żaluzje niemetalowe i nietekstylne, słupy 
niemetalowe, podpory niemetalowe, przegrody niemetalo-
we, smoła, ściany niemetalowe, zbrojenia dla budownictwa 
niemetalowe, wapień, wapno, żwir, 37 usługi budowlane, 
usługi w zakresie instalowania i naprawy wszelkich instalacji, 
wykonywanie budowli „pod klucz”, konserwacja urządzeń, 
nadzór budowlany, wykonywanie prac budowlanych, mon-
tażowych, instalacyjnych, roboty ogólnobudowlane, związa-
ne ze wznoszeniem budynków o dowolnym przeznaczeniu 
i wykańczaniem pomieszczeń.

(210) 495797 (220) 2019 02 11
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.05, 29.01.13, 03.04.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
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(210) 495800 (220) 2019 02 11
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 19.07.25, 05.07.24, 03.07.21, 03.11.01, 03.13.01, 05.11.99, 
29.01.13

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

(210) 495809 (220) 2019 02 11
(731) SZYMOJKO MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O! Fryzjerzy by Szymojko

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, mate-
riałów reklamowych z dziedziny fryzjerstwa, promocja sprze-
daży, rozpowszechnianie ogłoszeń i plakatów reklamowych, 
prezentowanie produktów dla celów sprzedaży artykułów 
fryzjerskich, reklama radiowa, reklama w czasopismach, rekla-
ma w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama internetowa 
usług fryzjerskich, organizowanie targów i wystaw, organizo-
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, 44 analiza kolorów [usługi 
kosmetyczne], analiza kosmetyczna, doradztwo dotyczące 
kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w za-
kresie urody, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena 
i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, mycie 
włosów szamponem, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, usługi fry-
zjerskie, usługi farbowania włosów, usługi obcinania włosów, 
usługi salonów fryzjerskich, usługi w zakresie pielęgnacji wło-
sów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, uzupełnienie 
włosów, zabiegi kosmetyczne dla włosów.

(210) 495854 (220) 2019 02 12
(731) Kupi.cz retail, s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Kupino
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz 
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, 
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego.

(210) 495895 (220) 2019 02 13
(731) VIVE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vive Management

(531) 26.13.25, 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 zarzą-
dzanie procesami biznesowymi, komputerowe zarządzanie 
plikami, zarządzanie bazami danych, zarządzanie biznesowe 
dla sklepów, doradztwo związane z zarządzaniem, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzeda-
żą i bazą klientów, nadzór nad zarządzaniem działalnością 
gospodarczą, zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz promowania sprzedaży, doradztwo i zarządzanie biz-
nesowe w zakresie działalności marketingowej, zarządzanie 
programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, rachunkowość, w szczególno-
ści księgowość, doradztwo dotyczące zatrudnienia, agencje 
zatrudnienia, 36 zarządzanie akcjami, zarządzanie udziałami, 
zarządzanie inwestycjami, zarządzanie gruntami, zarządzanie 
nieruchomościami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie port-
felem udziałów, usługi finansowe, usługi wymiany finansowej, 
usługi finansowe dla spółek, doradztwo finansowe i usługi 
konsultingu finansowego, doradcze usługi zarządzania finan-
sowego, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi za-
rządzania nieruchomościami, usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, ocena 
i wycena nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], dzierżawa nierucho-
mości [tylko nieruchomości], 39 transport, magazynowanie 
i składowanie, 42 zarządzanie projektami komputerowymi, 
zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, 
rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputero-
wym [pomoc techniczna], usługi doradcze związane z opro-
gramowaniem używanym w obszarze handlu elektroniczne-
go, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem 
i oprogramowaniem komputerowym, 45 zarządzanie pra-
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz 
osób trzecich, doradztwo prawne, usługi prawne.

(210) 495898 (220) 2019 02 13
(731) KOĆWIN SŁAWOMIR ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA 

MAXONI, Wręczyca Mała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXONI

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, 35 sprzedaż obuwia.
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(210) 495930 (220) 2019 02 14
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIO de BRASS DB

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05, 03.01.02, 24.09.05
(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka, napoje na bazie 
mleka, mleczne napoje bezalkoholowe, mleko świeże lub 
kondensowane, mleko w proszku, namiastki produktów 
mlecznych, wyroby śmietankowe na bazie mleka, jogurty 
naturalne, jogurty owocowe, kefiry, 30 kawa oraz ekstrakty 
kawowe, namiastki kawy oraz ekstrakty namiastek kawy, na-
poje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, herba-
ty owocowe, herbata oraz esencje herbaciane, kakao i wyro-
by na bazie kakao, czekolada, wyroby cukiernicze i słodycze, 
cukierki i słodycze, wyroby cukiernicze i piekarnicze, lody 
i desery lodowe, lody w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, 
drinki bezalkoholowe, woda, woda mineralna, napoje chło-
dzące na bazie wody, bezalkoholowe napoje w tym napoje 
gazowane i niegazowane, lemoniady, soki owocowe, soki 
warzywne, napoje i nektary owocowe, warzywne i owoco-
wo-warzywne, syropy, esencje, koncentraty i inne preparaty 
do przygotowywania napojów.

(210) 495985 (220) 2019 02 15
(731) Schiedel GmbH, Nussbach, AT
(540) (znak słowny)
(540) KombiAir
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe i sterujące do instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 11 urządzenia elektro-
techniczne do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
19 materiały budowlane do kanałów [duktów] niemetalo-
wych dla instalacji wentylacyjnych.

(210) 495988 (220) 2019 02 15
(731) Unum Group (a Delaware Corporation), 

Chattanooga, US
(540) (znak słowny)
(540) Unum.We Love. We Care.
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wo-
lontariatu dla organizacji charytatywnych, kierowanie uzdol-
nionych wolontariuszy do organizacji non-profit, 36 usługi 
ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, zawieranie umów ubez-
pieczenia i reasekuracji, usługi gwarantowania ubezpie-
czeń i reasekuracji, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, po-
średnictwo ubezpieczeniowe, w tym usługi agentów oraz 
brokerów, usługi doradcze, konsultingowe, informacyjne 
i administracyjne w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji, rent 
i emerytur, w tym świadczone za pośrednictwem Internetu, 
usługi finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, 
wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, usługi w zakre-
sie świadczeń emerytalnych, usługi aktuariusza ubezpiecze-
niowego, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, inwestowanie funduszy 
na cele charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele 

charytatywne dla dzieci potrzebujących, gromadzenie fun-
duszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywko-
wych, kulturalnych i edukacyjnych, udzielanie Informacji 
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, 
organizacja zbiórek, przydzielanie dotacji pieniężnych dla or-
ganizacji charytatywnych, usługi w zakresie dotacji finanso-
wych, finansowanie organizacji dobroczynnych, usługi fun-
duszu dobroczynnego, 41 edukacja zawodowa dla młodych 
ludzi, szkolenia dla dorosłych, organizowanie warsztatów, 
rozrywkowe i edukacyjne zajęcia zorganizowane dla dzieci, 
organizowanie i prowadzenie spotkań, seminariów, sympo-
zjów, kongresów, konferencji w zakresie oświaty, finansów, 
biznesu i handlu, informacja o edukacji, usługi edukacyjne 
w dziedzinie finansów, biznesu i handlu, publikowanie ma-
teriałów drukowanych i elektronicznych dotyczących edu-
kacji, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, 
organizowanie wystaw edukacyjnych, wydawanie nagród 
edukacyjnych, prowadzenie pomocniczych programów dla 
opiekunów, organizowanie społecznych imprez sportowych 
I kulturalnych, organizowanie imprez w celach charytatyw-
nych, usługi wydawnicze.

(210) 495994 (220) 2019 02 15
(731) Unum Group (a Delaware Corporation), 

Chattanooga, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) unum We love. We care.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wo-
lontariatu dla organizacji charytatywnych, kierowanie uzdol-
nionych wolontariuszy do organizacji non-profit, 36 usługi 
ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, zawieranie umów ubez-
pieczenia i reasekuracji, usługi gwarantowania ubezpie-
czeń i reasekuracji, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, po-
średnictwo ubezpieczeniowe, w tym usługi agentów oraz 
brokerów, usługi doradcze, konsultingowe, informacyjne 
i administracyjne w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji, rent 
i emerytur, w tym świadczone za pośrednictwem Internetu, 
usługi finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, 
wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, usługi w zakre-
sie świadczeń emerytalnych, usługi aktuariusza ubezpiecze-
niowego, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, inwestowanie funduszy 
na cele charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele 
charytatywne dla dzieci potrzebujących, gromadzenie fun-
duszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywko-
wych, kulturalnych i edukacyjnych, udzielanie informacji 
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, 
organizacja zbiórek, przydzielanie dotacji pieniężnych dla or-
ganizacji charytatywnych, usługi w zakresie dotacji finanso-
wych, finansowanie organizacji dobroczynnych, usługi fun-
duszu dobroczynnego, 41 edukacja zawodowa dla młodych 
ludzi, szkolenia dla dorosłych, organizowanie warsztatów, 
rozrywkowe i edukacyjne zajęcia zorganizowane dla dzieci, 
organizowanie i prowadzenie spotkań, seminariów, sympo-
zjów, kongresów, konferencji w zakresie oświaty, finansów, 
biznesu i handlu, informacja o edukacji, usługi edukacyjne 
w dziedzinie finansów, biznesu i handlu, publikowanie ma-
teriałów drukowanych i elektronicznych dotyczących edu-
kacji, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, 
organizowanie wystaw edukacyjnych, wydawanie nagród 
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edukacyjnych, prowadzenie pomocniczych programów dla 
opiekunów, organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, organizowanie imprez w celach charytatyw-
nych, usługi wydawnicze.

(210) 495997 (220) 2019 02 15
(731) ZIELIŃSKI ADAM KRZYSZTOF VETERANS CAFE, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Veterans Cafe
(510), (511) 30 kawa, kawa aromatyzowana, kawa rozpusz-
czalna, kawa mielona, kawa bezkofeinowa, kawa liofilizowa-
na, mrożona kawa, kawa w formie parzonej, kawa w postaci 
całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kapsułki 
z kawą.

(210) 496001 (220) 2019 02 15
(731) JASIŃSKA BEATA YORK PROMOTION, Kowale
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YP York Promotion

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 16 makiety architektoniczne, 35 agencje rekla-
mowe, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego.

(210) 496002 (220) 2019 02 15
(731) STADNICKI PAWEŁ JAN SPINWORKS SOFTWARE, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Wrometr
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, badania biznesowe, badania ryn-
kowe, opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], reklama, reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik-
nięcie”, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi 
marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczą-
ce kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
usługi w zakresie porównywania cen, zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 42 analityczne usługi laboratoryjne, aktualizowanie 
stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych dla 
osób trzecich, aktualizowanie programów komputerowych 
na rzecz osób trzecich, analizy systemów komputerowych, 
badania naukowe, badania dotyczące technologii telekomu-
nikacyjnych, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumen-
tów [skanowanie], doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony in-
ternetowej, hosting stron internetowych, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], wynajmowanie serwerów www, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, udostęp-
nienie wyszukiwarek internetowych, tworzenie platform 
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-

wych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów 
informacji opartych na stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], przechowywanie danych 
elektronicznych, projektowanie urbanistyczne, projektowa-
nie systemów komputerowych, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, programowanie komputerów, prace badaw-
czo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
platforma jako usługa [PaaS], opracowywanie projektów 
technicznych, badania w zakresie ochrony środowiska natu-
ralnego, pomiary geodezyjne, usługi inżynieryjne.

(210) 496011 (220) 2019 02 18
(731) NATURALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTI-SMOG DROPS

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06
(510), (511) 3 płyny do oczu, płukanki do oczu, nie do celów 
medycznych, 5 krople do oczu, krople do nawilżania oczu, 
preparaty nawilżające do oczu, płyny do oczu do użytku me-
dycznego, płyny do oczu do użytku medycznego, preparaty 
farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, pre-
paraty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, 
płyny do przemywania oczu, preparaty farmaceutyczne, 
wyroby medyczne, lekarstwa, preparaty lecznicze do pielę-
gnacji zdrowia.

(210) 496013 (220) 2019 02 18
(731) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYCOBiotiC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 496014 (220) 2019 02 18
(731) Beeline Gmbh, Köln, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I am

(531) 27.05.01
(510), (511) 26 ozdoby do włosów, spinki do włosów, wstąż-
ki do włosów, opaski do włosów, wsuwki do włosów, klamry 
do pasków.
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(210) 496024 (220) 2019 02 18
(731) LEGRAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbkowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM’t worry be connected

(531) 07.01.08, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne, mianowicie przełączniki, 
przełączniki przyciskane, wtyczki, gniazdka elektryczne, gniazd-
ka ścienne i naścienne (tynkowe i podtynkowe), gniazdka telefo-
niczne naścienne, wyloty przewodów, wyloty kabli, złącza, prze-
łączniki różnicowe, wyłączniki, lampki sygnalizacyjne, rozłączniki 
i wyłączniki różnicowe, a także części i elementy wszystkich wy-
żej wymienionych towarów, komputery, terminale telekomuni-
kacyjne związane z przedstawianiem rozwiązań sieciowych i/lub 
zarządzaniem rozwiązaniami sieciowymi w zakresie aparatury 
elektrycznej i automatyki domowej, przenośne urządzenia prze-
znaczone do bezprzewodowego odbierania i/lub przesyłania 
danych w celu przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarzą-
dzania rozwiązaniami sieciowymi w zakresie aparatury elektrycz-
nej, oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych 
i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi do budynków 
przemysłowych, usługowych, mieszkalnych i ekologicznych, 
infrastruktury i centrów danych, sieci elektrycznych i procedur, 
oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub 
zarządzania rozwiązaniami sieciowymi do poprawy wydajności 
energetycznej w odniesieniu do budynków przemysłowych, 
usługowych, mieszkalnych i ekologicznych, infrastruktury i cen-
trów danych, sieci elektrycznych i procedur, oprogramowanie 
do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania 
rozwiązaniami sieciowymi w odniesieniu do bezpieczeństwa, 
kontroli dostępu i wideo monitoringu do budynków przemysło-
wych, usługowych, mieszkalnych i ekologicznych, infrastruktury 
i centrów danych, sieci elektrycznych i procedur, oprogramo-
wanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządza-
nia rozwiązaniami sieciowymi do wspierania samodzielności, 
oprogramowanie umożliwiające przekazywanie danych w za-
kresie przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania 
rozwiązaniami sieciowymi, między programami użytkowymi, 
urządzeniami powszechnego użytku i urządzeniami przemysło-
wymi, platforma programowa przeznaczona do bezprzewodo-
wego odbierania i/lub przesyłania danych w zakresie przedsta-
wiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania nimi, platforma 
programowa (API) przeznaczona do ułatwiania łączenia innych 
osób z programem do interoperacyjności w zakresie rozwiązań 
sieciowych, zestawy do rozwoju oprogramowania do integracji 
platformy (SDK), 35 usługi w zakresie programów motywacyj-
nych i lojalnościowych dla klientów polegających na gromadze-
niu danych umożliwiających im poznanie i wybór jednego lub 
kilku rozwiązań sieciowych odpowiadających ich potrzebom, 
informacje i doradztwo handlowe w zakresie interoperacyjno-
ści komputerowej w zakresie rozwiązań sieciowych, 42 usługi 
informatyczne w chmurze oferujące oprogramowanie do łą-
czenia, korzystania z urządzeń sieciowych w Internecie rzeczy 
oraz do zarządzania nimi, usługi informatyczne w chmurze 
oferujące oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań sie-
ciowych i/lub zarządzania nimi, usługi w zakresie udostępniania 
oprogramowania i zestawów do rozwoju oprogramowania, 
korzystania z interoperacyjności interfejsów programów prze-
znaczonych do rozwiązań sieciowych, zapewnianie usług apli-

kacyjnych w zakresie platformy programowej (SaaS) jako usługi 
oferującej oprogramowanie do łączenia, korzystania z urządzeń 
sieciowych w Internecie rzeczy oraz do zarządzania nimi, usługi 
w zakresie zapewniania platformy (PaaS) jako usługi oferującej 
oprogramowanie do gromadzenia, monitorowania i wymiany 
danych związanych z rozwiązaniami sieciowymi.

(210) 496025 (220) 2019 02 18
(731) NAGÓRKA ROBERT, Rawa Mazowiecka
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.01, 02.01.04, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie części samochodowych, dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
samochodów, aukcje samochodowe, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pojazdami, zarządzanie flotą pojazdów [dla osób 
trzecich], 39 usługi taksówek, usługi taksówkarskie, transport 
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksów-
kowego, transport taksówkowy dla osób na wózkach inwa-
lidzkich, wynajem pojazdów, wynajem autokarów, wynajem 
pojazdów transportowych, wynajem pojazdów transporto-
wych na umowę, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem 
samochodów, wynajem samochodów ciężarowych, wypoży-
czanie ciężarówek i pojazdów, wypożyczanie i wynajem po-
jazdów, wypożyczanie pojazdów, usługi wynajmu pojazdów 
samochodowych, usługi wynajmu samochodów, usługi wy-
pożyczania lądowych pojazdów silnikowych, wypożyczanie 
środków transportu, organizowanie wynajmu pojazdów, orga-
nizowanie wynajmu samochodów, organizowanie wynajmu 
wszelkich środków transportu, organizowanie wypożyczania 
pojazdów, dzierżawa samochodów ciężarowych, kontrakto-
wy wynajem pojazdów, organizacja wynajmu pojazdów, udo-
stępnianie pojazdów do wynajmu, udostępnianie pojazdów 
na wycieczki i wyprawy, usługi autokarów pasażerskich, usługi 
przewoźnika, transport autobusowy, transport autokarowy 
pasażerów, transport bagażowy, transport i dostawy towarów, 
transport drogowy, transport drogowy podróżnych, transport 
lądowy, transport lądowy osób, transport lądowy pasażerów, 
transport lądowy podróżnych, transport ładunków, transport 
ładunku drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądo-
wym, transport pasażerów autobusami, transport pasażerów 
i ich bagażu, transport pasażerów i ładunków, transport pasa-
żerski, transport podróżnych samochodem, transport samo-
chodowy, transport towarów, autobusowe usługi transpor-
towe, usługi transportowe, usługi transportowe autokarowe, 
usługi transportu autobusami, usługi transportu drogowego 
dla pasażerów, usługi transportu drogowego, usługi transpor-
tu pasażerskiego drogą lądową, usługi w zakresie organizo-
wania transportu, usługi w zakresie transportu samochodami 
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ciężarowymi, organizowanie transportu, organizowanie trans-
portu ładunków, informacja o transporcie, logistyka transpor-
tu, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, 
organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, 
organizowanie transportu towarów, organizowanie transpor-
tu dla pasażerów biznesowych, organizowanie transportu 
pasażerskiego, organizowanie transportu i podróży, usługi 
przewozowe towarów, usługi przewozu, usługi przewozu ła-
dunków, usługi przewozu paczek, czarterowanie autobusów, 
czarterowanie autokarów, czarterowanie pojazdów do trans-
portu, czarterowanie pojazdów podróżnych, czarterowanie 
transportu, dostarczanie towarów, dostarczanie ładunków 
drogą lądową, dostarczanie pojazdów, dostawa droga lądo-
wą, dostawa paczek drogą lądową, dostawa towarów, dystry-
bucja [transport] towarów drogą lądową, ekspresowa dostawa 
towarów, przenoszenie, przewóz bagaży, przewóz ładunków, 
przewożenie i dostarczanie towarów, spedycja ładunków, 
spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, obsłu-
ga przeprowadzek, przechowywanie części do pojazdów 
mechanicznych.

(210) 496026 (220) 2019 02 18
(731) MOŁODECKI SYLWIUSZ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROKUSOWA REWOLUCJA

(531) 05.05.19, 07.01.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, 41 usługi związane z edu-
kacją ludzi, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem, 
leśnictwem.

(210) 496030 (220) 2019 02 18
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) ESETIN
(510), (511) 5 leki dla ludzi, produkty lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne.

(210) 496031 (220) 2019 02 18
(731) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kalinka Wódka

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 wódka.

(210) 496032 (220) 2019 02 18
(731) EKONIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKONIT

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.10, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem sto-
sowanych do pojazdów lądowych), mechanizmy sprzęga-
nia i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądo-
wych), mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, 
17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych 
materiałów nie ujęte w innych klasach, tworzywa sztuczne 
półprzetworzone, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej 
stosowane w produkcji, tworzywa sztuczne wyprofilowane 
stosowane w produkcji, formy z tworzywa sztucznego, ma-
teriały wypełniające, uszczelniające i izolacyjne, giętkie rurki 
i przewody niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, prace 
biurowe, 40 obróbka materiałów, obróbka materiałów z kau-
czuku, gutaperki, gumy, azbestu, miki i tworzyw sztucznych 
poprzez cięcie, gięcie, wykrawanie, wiercenie, frezowanie, 
szlifowanie, klejenie i malowanie, obróbka materiałów sta-
lowych i aluminiowych poprzez ciecie, gięcie, wykrawanie, 
spawanie, wiercenie, frezowanie, szlifowanie, galwanizowa-
nie, chromowanie, anodowanie, malowanie oraz cynkowa-
nie ogniowe, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne 
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, projektowanie, instalacja, rozwój, konserwacja i wypo-
życzanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
45 usługi prawne.

(210) 496036 (220) 2019 02 18
(731) LEGRAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbkowice Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) DOM’T WORRY
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne, mianowicie przełącz-
niki, przełączniki przyciskane, wtyczki, gniazdka elektryczne, 
gniazdka ścienne i naścienne (tynkowe i podtynkowe), gniazd-
ka telefoniczne naścienne, wyloty przewodów, wyloty kabli, 
złącza, przełączniki różnicowe, wyłączniki, lampki sygnalizacyj-
ne, rozłączniki i wyłączniki różnicowe, a także części i elementy 
wszystkich wyżej wymienionych towarów, komputery, termi-
nale telekomunikacyjne związane z przedstawianiem rozwią-
zań sieciowych i/lub zarządzaniem rozwiązaniami sieciowy-
mi w zakresie aparatury elektrycznej i automatyki domowej, 
przenośne urządzenia przeznaczone do bezprzewodowego 
odbierania i/lub przesyłania danych w celu przedstawiania 
rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania rozwiązaniami sie-
ciowymi w zakresie aparatury elektrycznej, oprogramowanie 
do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania 
rozwiązaniami sieciowymi do budynków przemysłowych, 
usługowych, mieszkalnych i ekologicznych, infrastruktury 
i centrów danych, sieci elektrycznych i procedur, oprogramo-
wanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarzą-
dzania rozwiązaniami sieciowymi do poprawy wydajności 
energetycznej w odniesieniu do budynków przemysłowych, 
usługowych, mieszkalnych i ekologicznych, infrastruktury 
i centrów danych, sieci elektrycznych i procedur, oprogramo-
wanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządza-
nia rozwiązaniami sieciowymi w odniesieniu do bezpieczeń-



30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2019

stwa, kontroli dostępu i wideo monitoringu do budynków 
przemysłowych, usługowych, mieszkalnych i ekologicznych, 
infrastruktury i centrów danych, sieci elektrycznych i procedur, 
oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/
lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi do wspierania sa-
modzielności, oprogramowanie umożliwiające przekazywa-
nie danych w zakresie przedstawiania rozwiązań sieciowych 
i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi, między progra-
mami użytkowymi, urządzeniami powszechnego użytku 
i urządzeniami przemysłowymi, platforma programowa prze-
znaczona do bezprzewodowego odbierania i/lub przesyłania 
danych w zakresie przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub 
zarządzania nimi, platforma programowa (API) przeznaczona 
do ułatwiania łączenia innych osób z programem do interope-
racyjności w zakresie rozwiązań sieciowych, zestawy do roz-
woju oprogramowania do integracji platformy (SDK)., 35 usłu-
gi w zakresie programów motywacyjnych i lojalnościowych 
dla klientów polegających na gromadzeniu danych umożli-
wiających im poznanie i wybór jednego lub kilku rozwiązań 
sieciowych odpowiadających ich potrzebom, informacje i do-
radztwo handlowe w zakresie interoperacyjności komputero-
wej w zakresie rozwiązań sieciowych, 42 usługi informatyczne 
w chmurze oferujące oprogramowanie do łączenia, korzysta-
nia z urządzeń sieciowych w Internecie rzeczy oraz do zarzą-
dzania nimi, usługi informatyczne w chmurze oferujące opro-
gramowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub 
zarządzania nimi, usługi w zakresie udostępniania oprogramo-
wania i zestawów do rozwoju oprogramowania, korzystania 
z interoperacyjności interfejsów programów przeznaczonych 
do rozwiązań sieciowych, zapewnianie usług aplikacyjnych 
w zakresie platformy programowej (SaaS) jako usługi oferują-
cej oprogramowanie do łączenia, korzystania z urządzeń sie-
ciowych w Internecie rzeczy oraz do zarządzania nimi, usługi 
w zakresie zapewniania platformy (PaaS) jako usługi oferującej 
oprogramowanie do gromadzenia, monitorowania i wymiany 
danych związanych z rozwiązaniami sieciowymi.

(210) 496054 (220) 2019 02 18
(731) MIGDAŁEK PAWEŁ ROMAN, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PELLET BESKIDZKI

(531) 05.01.06, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo z biomasy.

(210) 496057 (220) 2019 02 18
(731) VOGELSINGER ŁUKASZ ZBIGNIEW, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELVIKOM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 inter-
netowe forum dyskusyjne, udostępnianie komputerowej 
bazy danych.

(210) 496072 (220) 2019 02 19
(731) KyungDong Navien Co.,Ltd., Pyeongtaek-si, KR
(540) (znak słowny)
(540) Navien Smart+
(510), (511) 9 przyrządy do pomiaru temperatury i wilgot-
ności w gazach i ciałach stałych, urządzenia wykrywają-
ce ulatnianie się gazu, urządzenia pomiarowe i kontrolne 
w zakresie klimatyzacji, elektryczne urządzenia kontrolne 
do zarządzania ogrzewaniem i energią, oprogramowanie 
do kontroli urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, inte-
ligentne piloty zdalnego sterowania, aplikacje dla smart-
fonów, urządzenia do automatycznej kontroli wilgotności, 
czujniki do pomiaru wilgotności, termostaty do użytku 
w pomieszczeniach, przełączniki elektryczne do czujników 
temperatury, urządzenia do regulacji ciepła, zdalne przełącz-
niki wielofunkcyjne, zdalnie sterowane urządzenia kontrolne, 
urządzenia do automatycznej kontroli spalania, urządzenia 
i przybory telekomunikacyjne, urządzenia sieciowe do użyt-
ku domowego, urządzenia kontrolne do kotłów i bojlerów, 
serwery do domowych systemów sieciowych, urządzenia 
i narzędzia do automatycznej kontroli temperatury, urządze-
nia do automatycznej kontroli płynów do użytku w sprzęcie 
do dostarczania wody, urządzenia do automatycznej kon-
troli przepływu płynów, termostatyczne zawory kontrolne 
do grzejników do systemów wykorzystujących parę lub go-
rącą wodę, w postaci korpusów zaworów i jednostek kon-
trolnych, automatyczne zawory strefowe do ogrzewania lub 
celów hydraulicznych, urządzenia do regulacji gorącej wody, 
termostaty.

(210) 496138 (220) 2019 02 19
(731) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eterea

(531) 05.11.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 1 substancje powierzchniowo czynne, mieszani-
ny i materiały chemiczne do użytku w produkcji kosmetyków, 
liposomy nie do użytku medycznego, witaminy do użytku 
w produkcji kosmetyków, peptydy do użytku w produkcji 
kosmetyków, środki utrzymujące wilgoć, ekstrakty roślinne 
do użytku w produkcji kosmetyków, produkty chemiczne 
do produkcji kosmetyków, emulgatory do użytku w produk-
cji kosmetyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji 
kosmetyków, środki nawilżające do użycia w produkcji ko-
smetyków, kolagen stosowany jako surowiec do produkcji ko-
smetyków, środki zmiękczające do użytku w produkcji kosme-
tyków, surfaktanty do użytku w produkcji kosmetyków, oleje 
do użytku w produkcji kosmetyków, woski do użytku w pro-
dukcji kosmetyków, bazy kosmetyczne, środki pochłaniające 
promieniowanie ultrafioletowe do użytku w kosmetykach, 
3 barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, aromaty, środki 
perfumeryjne i zapachowe, olejki eteryczne, preparaty zapa-
chowe, olejki zapachowe, olejki nielecznicze, roślinne olejki 
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eteryczne, maski kosmetyczne, maski z alg, glinki, błota, wo-
dorosty do zastosowań w kosmetologii, glinka do zastosowań 
w kosmetologii, błoto do zastosowań w kosmetologii, środki 
zmiękczające skórę [emolienty], kremy złuszczające, preparaty 
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], mleczka nawilża-
jące, środki nawilżające [kosmetyki], kremy, emulsje i żele na-
wilżające, hydrolaty, woda kwiatowa, masła do twarzy i ciała, 
masła roślinne do celów kosmetycznych, zapachowe woski, 
olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki 
eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, zapachowe 
woski, humektanty, preparaty kosmetyczne chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym.

(210) 496168 (220) 2019 02 20
(731) PZIEE HADRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HADRON

(531) 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 9 urządzenia automatyki przemysłowej, urządze-
nia sygnalizacyjne i kontrolno-pomiarowe, sprzęt przetwarza-
jący dane, programy komputerowe (oprogramowanie do po-
brania), aplikacje komputerowe do pobrania, programowanie 
dla sprzętu do przetwarzania danych, sieci komputerowe, mo-
demy, ładowalne oraz stałe oprogramowanie, oprogramowa-
nie wbudowane w urządzenia, sprzęt do zarządzania bazami 
danych, komputerowy hardware oraz software wykorzysty-
wany do tworzenia aplikacji i biznesowych, programów wspo-
magających zarządzanie oraz zintegrowanych systemów biz-
nesowych, aparatura do komunikacji sieciowej, aparatura 
do kondycjonowania energii, aparatura do kontrolowania 
temperatury, aparatura elektryczna do monitoringu obiektów 
śledzonych, aparatura do nadawania i odbierania do nadawa-
nia długodystansowego, aparatura do odczytywania kart, 
aparatura do optycznego rozpoznawania znaków, aparatura 
elektroniczna do zdalnego sterowania, aparatura elektryczna 
do komutacji, aparatura i urządzenia do przełączania energii 
elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii 
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elek-
tryczności, aparatura i urządzenia do regulowania elektrycz-
ności, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elek-
trycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu 
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, aparatura kontrolna 
do zarządzania siecią, aparatura kontrolująca energię elek-
tryczną, aparatura łącznościowa, aparatura optyczna na pod-
czerwień, aparatura sygnalizacyjna, aparatura, urządzenia i ka-
ble do zastosowania w elektryce, aplikacje do pobrania 
do użytku telefonami komórkowymi, aplikacje do przepływu 
pracy, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, automatyczne przełączniki między ob-
wodami, automatyczne systemy kontroli dostępu, automa-
tyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne urzą-
dzenia do zabezpieczania dostępu, automatyczne zespoły 
kontroli dostępu, autotransformatory, awaryjne automatyczne 
przerywacze napięcia, moduły połączeniowe do sterowników 
elektrycznych, moduły sterująco-kontrolne elektryczne, mo-
duły układów scalonych, moduły z obwodami scalonymi, mo-
duły zasilania, monitorujące urządzenia elektryczne, nadajniki, 
nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki da-
nych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych, na-

dajniki elektryczne, nadajniki |i odbiorniki bezprzewodowe, 
nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, nadajniki sygnałów 
elektronicznych, nadajniki telekomunikacyjne, 35 usługi sprze-
daży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, oraz za pośrednic-
twem Internetu (sprzedaż on-line) dla sprzedaży następują-
cych towarów: urządzenia automatyki przemysłowej, urządze-
nia sygnalizacyjne i kontrolno-pomiarowe, sprzęt przetwarza-
jący dane, programy komputerowe (oprogramowanie do po-
brania), aplikacje komputerowe do pobrania, programowanie 
dla sprzętu do przetwarzania danych, sieci komputerowe, 
modemy, ładowalne oraz stałe oprogramowanie, oprogramo-
wanie wbudowane w urządzenia, sprzęt do zarządzania baza-
mi danych, komputerowy hardware oraz software wykorzy-
stywany do tworzenia aplikacji i biznesowych, programów 
wspomagających zarządzanie oraz zintegrowanych syste-
mów biznesowych, aparatura do komunikacji sieciowej, apa-
ratura do kondycjonowania energii, aparatura do kontrolowa-
nia temperatury, aparatura elektryczna do monitoringu obiek-
tów śledzonych, aparatura do nadawania i odbierania 
do nadawania długodystansowego, aparatura do odczytywa-
nia kart, aparatura do optycznego rozpoznawania znaków, 
aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, aparatura 
elektryczna do komutacji, aparatura i urządzenia do przełącza-
nia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształ-
cania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolo-
wania elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania 
elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia ener-
gii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepły-
wu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadze-
nia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura kontrol-
na do zarządzania siecią, aparatura kontrolująca energię elek-
tryczną, aparatura łącznościowa, aparatura optyczna na pod-
czerwień, aparatura sygnalizacyjna, aparatura, urządzenia i ka-
ble do zastosowania w elektryce, aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do przepływu 
pracy, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, automatyczne przełączniki między ob-
wodami, automatyczne systemy kontroli dostępu, automa-
tyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne urzą-
dzenia do zabezpieczania dostępu, automatyczne zespoły 
kontroli dostępu, autotransformatory, awaryjne automatyczne 
przerywacze napięcia, moduły złączeniowe do sterowników 
elektrycznych, moduły sterująco-kontrolne elektryczne, mo-
duły układów scalonych, moduły z obwodami scalonymi, mo-
duły zasilania, monitorujące urządzenia elektryczne, nadajniki, 
nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki da-
nych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych, na-
dajniki elektryczne, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, 
nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, nadajniki sygnałów 
elektronicznych, nadajniki telekomunikacyjne, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hur-
towej, 37 usługi budowlane, naprawy i usługi instalacyjne 
związane z budownictwem przemysłowym i mieszkanio-
wym, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompute-
rowego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, usługi 
w zakresie nadzoru budowlanego, wykonawstwa oraz remon-
tu urządzeń sieci gazowej, gazociągów, kotłowni, węzłów 
cieplnych, ciepłociągów, stacji redukcyjno-pomiarowych, uru-
chamianie oraz nadzór techniczny i eksploatacyjny nad syste-
mami łączności przewodowej i bezprzewodowej do transmi-
sji danych i głosu, usługi w zakresie automatyzacji procesów 
przemysłowych, systemów teleinformatycznych oraz syste-
mów zarządzania budynkami, usługi w zakresie montażu, kon-
serwacji i naprawy sprzętu elektrycznego i przemysłowego, 
usługi montażu, konserwacji i naprawy: komputerów, syste-
mów komputerowych, usługi montażu systemów elektronicz-
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nej ochrony mienia, naprawa, konserwacja wszystkich instala-
cji grzewczych, parowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych, 
klimatyzacyjnych i chłodniczych, konserwacja maszyn, 39 do-
stawa systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej 
do transmisji cyfrowych i głosu, usługi wideokonferencji, wy-
pożyczanie modemów, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, zaopatrywanie w sprzęt multimedialny 
sal konferencyjnych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w za-
kresie komputerowego oprogramowania i sprzętu, oprogra-
mowania wykorzystywanego przy produkcji, handlu, szkole-
nia wdrażania systemów elektronicznej ochrony mienia, do-
radztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], organizowanie zajęć sportowych, organizowa-
nie obozów sportowych, usługi rekreacyjne dotyczące nauki 
pływania i nurkowania dla dorosłych oraz osób niepełno-
sprawnych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania, konsul-
tacje, doradztwo oraz projektowanie w zakresie: układów kon-
trolno - pomiarowych, systemów łączności przewodowej 
i bezprzewodowej, oprogramowanie komputerów, usługi 
w zakresie ekspertyz inżynierskich, doradztwo w zakresie 
montażu, konserwacji i naprawy sprzętu elektrycznego i prze-
mysłowego, usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, 
ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, po-
miary inwentaryzacyjne budowlane, usługi projektowania sys-
temów zarządzania, projektowanie architektury baz danych, 
usługi projektowania infrastruktury technicznej, projektowa-
nie systemów elektrycznych, urządzeń elektroniki i automaty-
ki, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projekto-
wanie systemów elektronicznej ochrony mienia, konwersja 
danych elektronicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa 
elektrycznego, programowanie elektronicznych systemów 
kontroli, usługi badania kompatybilności elektromagnetycz-
nej, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, badania w dzie-
dzinie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie analizy syste-
mów komputerowych, projektowanie i doradztwo w zakresie: 
oprogramowania komputerowego, systemów komputero-
wych, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu 
komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub progra-
mów, hosting serwerów, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputero-
wych, oprogramowanie jako usługa (SaaS), aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, opracowywanie projektów 
budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, pra-
ce badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach (strony interne-
towe), usługi doradcze w zakresie technologii i informacyjnej 
(IT), usługi w zakresie aktualizowania oraz montażu, konserwa-
cji i naprawy oprogramowania komputerowego, usługi analiz 
systemów komputerowych.

(210) 496178 (220) 2019 02 20
(731) DZIEWIĄTKOWSKA MARTA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Martpios

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły do pisania i stem-
plowania, biurowe artykuły papiernicze, broszury, czaso-
pisma [periodyki], druki, dziurkacze do użytku biurowego, 

emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylne-
go, etykiety przylepne z papieru, drukowane emblematy, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domo-
wego, książki, lak do pieczętowania, masy specjalne do pie-
czętowania do użytku piśmiennego, maszyny biurowe, ma-
szyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały 
drukowane, materiały klejące do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, materiały piśmienne, matryce, nalep-
ki, naklejki, odbitki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], 
opłatki do pieczętowania, pieczęcie opłatkowe, plakietki 
papierowe, podkładki papierowe pod pieczęcie tłoczone 
i odbijane, podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], 
pojemniki na artykuły papiernicze, prasy biurowe do zszy-
wania, reprodukcje graficzne, rozetki papierowe, stemple 
do pieczętowania, sznurek introligatorski, teczki papierowe 
[artykuły papiernicze], urządzenia i maszyny do introligator-
stwa [sprzęt biurowy], urządzenia pieczętujące do użytku 
biurowego, zszywacze [artykuły biurowe], formularze [blan-
kiety, druki], pieczątki biurowe, tusze do pieczątek, podusz-
ki z tuszem, zszywki [artykuły papiernicze], noże do papieru 
[artykuły biurowe], teczki na dokumenty będące artykułami 
papierniczymi, torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
gilotyny do papieru, maszyny gilotynowe do użytku biuro-
wego, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku 
biurowego, zestawy drukarskie, pudełka kartonowe lub 
papierowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, 35 handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi handlu hur-
towego lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: artykułami 
papierniczymi, artykułami biurowymi, artykułami do pisa-
nia i stemplowania, biurowymi artykułami papierniczymi, 
materiałami drukowanymi, czasopismami, książkami, kleja-
mi, maszynami biurowymi, sprzętem biurowym, maszyna-
mi do pisania, materiałami do introligatorstwa, materiałami 
piśmiennymi, urządzeniami i maszynami do introligator-
stwa, prasami biurowymi do zszywania, urządzeniami pie-
czętującymi do użytku biurowego, zszywaczami biurowy-
mi, gilotynami do papieru, urządzeniami do laminowania, 
drukami, teczkami i okładkami na dokumenty, tuszami, 
pieczątkami, naklejkami, reprodukcjami graficznymi, ety-
kietami, matrycami, pieczęciami opłatkowymi, plakietkami, 
podkładkami, pojemnikami, pudełkami, workami, rozetka-
mi papierowymi, torebkami oraz artykułami do pakowania 
i przechowywania, 40 drukowanie, wywoływanie zdjęć i fil-
mów, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, dru-
kowanie wzorów dla osób trzecich, introligatorstwo, usługi 
drukowania.

(210) 496198 (220) 2019 02 21
(731) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMLUX
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(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 1 środki impregnujące do konserwacji i zabezpie-
czania powierzchni z kamienia naturalnego, z marmuru, z gra-
nitu, z piaskowca, z cegieł, z betonu, środki do konserwacji 
i zabezpieczania powierzchni płyt elewacyjnych, ścian, stopni 
schodów i innych elementów architektury wykonanych z ka-
mienia naturalnego, z marmuru, z granitu, z piaskowca, z cegieł, 
z betonu, preparaty konserwujące stosowane w budownic-
twie z wyjątkiem farb i olejów, produkty i półprodukty do ce-
lów przemysłowych, naukowych, rolnych, fotograficznych, 
ogrodniczych i leśnych, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 
surowce mineralne, kleje do płytek ściennych, kleje do tapeto-
wania, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 
mieszanki do usuwania tapet, preparaty do klejenia, do kon-
serwacji płytek, silikony, spoiwa jako preparaty do impregna-
cji wodoodpornej, substancje chemiczne do napowietrzania 
betonu, szkło wodne, szpachlówka do karoserii, środki che-
miczne dla przemysłu, środki korozyjne, tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, wapno bielące, żywice epoksydowe, po-
limerowe w stanie surowym, 2 barwniki do drewna, bejce 
do drewna i skóry, emalie do malowania, farby, lakiery, emulsje, 
pokosty, rozcieńczalniki do farb i lakierów, mleko wapienne, 
tusze, tonery do fotokopiarek, żywice naturalne w stanie su-
rowym, farby dekoracyjne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu 
następujących towarów: środki impregnujące do konserwacji 
i zabezpieczania powierzchni z kamienia naturalnego, z mar-
muru, z granitu, z piaskowca, z cegieł, z betonu, środki do kon-
serwacji i zabezpieczania powierzchni płyt elewacyjnych, 
ścian, stopni schodów i innych elementów architektury wyko-
nanych z kamienia naturalnego, z marmuru, z granitu, z pia-
skowca, z cegieł, z betonu, preparaty konserwujące stosowane 
w budownictwie z wyjątkiem farb i olejów, produkty i półpro-
dukty do celów przemysłowych, naukowych, rolnych, foto-
graficznych, ogrodniczych i leśnych, tworzywa sztuczne nie-
przetworzone, surowce mineralne, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone 
dla przemysłu, mieszanki do usuwania tapet, preparaty do kle-
jenia, do konserwacji płytek, silikony, spoiwa jako preparaty 
do impregnacji wodoodpornej, substancje chemiczne do na-
powietrzania betonu, szkło wodne, szpachlówka do karoserii, 
środki chemiczne dla przemysłu, środki korozyjne, tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, wapno biedce, żywice epoksydo-
we, polimerowe w stanie surowym, barwniki do drewna, bejce 
do drewna i skóry, emalie do malowania, farby, lakiery, emulsje, 
pokosty, rozcieńczalniki do farb i lakierów, mleko wapienne, 
tusze, tonery do fotokopiarek, żywice naturalne w stanie suro-
wym, farby dekoracyjne.

(210) 496272 (220) 2019 02 21
(731) CZARNA ALICJA CENTRUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 

Gliny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żurawinówka Biłgorajska napój spirytusowy 

ALICJA w krainie Roztocza 11 kwietnia 2014r. 
Żurawinówka Biłgorajska została wpisana 
 na Listę Produktów Tradycyjnych.

(531) 05.07.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), al-
kohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty 
owocowe, aperitify, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoho-
lowe inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery, napoje alkoholo-
we zawierające owoce, wino, wódka, żurawinówka.

(210) 496291 (220) 2019 02 22
(731) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MEDIA EXPERT GO!
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wy-
dawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów 
sprzedaży następujących towarów: urządzenia kuchenne 
elektrotechniczne - pralki, prasownice elektryczne, otwieracze 
do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko-
-wirówki do celów domowych, szatkownice do warzyw, ubi-
jaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice do chle-
ba, malaksery, maselnice, maszynki do siekania, urządzenia 
o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania 
pomieszczeń, maszynki do mięsa, miksery, młynki elektrycz-
ne, wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze 
do użytku domowego, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory, dru-
karki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe, kasety, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery i osprzęt komputerowy, 
głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka elektryczne, 
zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, pro-
gramy komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy 
sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący, akumulatoro-
wy, baterie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny, wyro-
by optyczne, okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania 
przestrzeni, płynów, do gotowania, wentylacji, chłodzenia, 
suszenia, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektrycz-
ne naczynia do gotowania, artykuły oświetleniowe, lampy 
gazowe i elektryczne, świeczniki, abażury, żyrandole, klosze, 
obudowy, zwieszenia do lamp, lampki choinkowe, latarki, 
żarówki, gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie 
i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy 
do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzato-
ry, frytkownice, opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszar-
ki elektryczne do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy 
kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, 
meble, druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa pe-
riodyczne, gazety, franszyza w zakresie prowadzenia punktów 
sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci online w zakresie: 
reklamy, promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów 
towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu, zarzą-
dzaniu i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia, 
usługi w zakresie: administrowania działalnością handlową, 
dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, projek-
towania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środ-
kach masowego przekazu i w komputerowej sieci globalnej, 
aktualizacji materiałów reklamowych, badania rynku, usługi 
telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomaga-
jące w zawieraniu i realizacji transakcji, przetwarzanie danych 
i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu, prowadzenie baz 
danych związanych z działalnością handlową i magazynowa-
niem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów 
i zjazdów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych, 
usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.
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(210) 496307 (220) 2019 02 22
(731) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MEDIA EXPERT SMART
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wy-
dawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów 
sprzedaży następujących towarów: urządzenia kuchenne 
elektrotechniczne - pralki, prasownice elektryczne, otwieracze 
do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko - 
wirówki do celów domowych, szatkownice do warzyw, ubi-
jaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice do chle-
ba, malaksery, maselnice, maszynki do siekania, urządzenia 
o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania 
pomieszczeń, maszynki do mięsa, miksery, młynki elektrycz-
ne, wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze 
do użytku domowego, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory, dru-
karki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe, kasety, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery i osprzęt komputerowy, 
głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka elektryczne, 
zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, pro-
gramy komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy 
sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący, akumulatoro-
wy, baterie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny, wyro-
by optyczne, okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania 
przestrzeni, płynów, do gotowania, wentylacji, chłodzenia, 
suszenia, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektrycz-
ne naczynia do gotowania, artykuły oświetleniowe, lampy 
gazowe i elektryczne, świeczniki, abażury, żyrandole, klosze, 
obudowy, zwieszenia do lamp, lampki choinkowe, latarki, 
żarówki, gazowe, elektryczne, gazowo - elektryczne kuchnie 
i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy 
do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzato-
ry, frytkownice, opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszar-
ki elektryczne do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy 
kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, 
meble, druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa pe-
riodyczne, gazety, franszyza w zakresie prowadzenia punktów 
sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci on-line w zakresie: 
reklamy, promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów 
towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu, zarzą-
dzaniu i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia, 
usługi w zakresie: administrowania działalnością handlową, 
dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, projek-
towania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środ-
kach masowego przekazu i w komputerowej sieci globalnej, 
aktualizacji materiałów reklamowych, badania rynku, usługi 
telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomaga-
jące w zawieraniu i realizacji transakcji, przetwarzanie danych 
i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu, prowadzenie baz 
danych związanych z działalnością handlową i magazynowa-
niem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów 
i zjazdów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych, 
usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.

(210) 496312 (220) 2019 02 22
 (310) 1928625 (320) 2018 11 05 (330) CA
(731) Aspen Clean Products Inc., West Vancouver, CA
(540) (znak słowny)
(540) ASPEN CLEAN
(510), (511) 3 produkty czyszczące, mianowicie środki czysz-
czące uniwersalne, odplamiacze, środki do szorowania, środ-
ki do czyszczenia łazienek o działaniu dezynfekującym, środ-

ki do czyszczenia kuchni, środki do czyszczenia szkła, środki 
do czyszczenia podłóg, koncentraty uniwersalnych środków 
do czyszczenia, koncentraty środków do czyszczenia pod-
łogi, proszki czyszczące, środki do czyszczenia granitu i po-
wierzchni z kamienia, środki do czyszczenia toalet o działaniu 
dezynfekującym, uniwersalne środki do czyszczenia po-
wierzchni o działaniu dezynfekującym, detergenty do pra-
nia, płyny do mycia naczyń, tabletki do zmywarek, mydło 
do mycia rąk, szampony dla zwierząt, 21 ścierki i chusteczki 
do sprzątania, mopy, mopy z mikrofibry, 37 usługi porząd-
kowe w miejscach zamieszkania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi sprzątania po budowie i po remoncie, 
usługi sprzątania i czyszczenia, usługi czyszczenia dywanów.

(210) 496361 (220) 2019 02 25
(731) MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MURAPOL S.A.

(531) 29.01.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 07.01.08, 
07.01.24, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pi-
sania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma 
branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, futerały 
na mapy, fotografie, kalendarze, koperty do użytku biuro-
wego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, książki, 
mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, 
plany architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień, ścianki 
działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, płytki 
ścienne i okładziny niemetalowe dla budownictwa, materiały 
budowlane niemetalowe, cegły, cegły silikatowe, dachówki 
niemetalowe, krzemionka, materiały ogniotrwałe, 35 usługi 
w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzeda-
ży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie 
w budownictwie do budowy domów jak również gotowych 
konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Inter-
net oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub 
używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezen-
tacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne 
i marketingowe, usługi agencji eksportowe i importowe, 
pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia 
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy 
franchisingowej, 36 usługi w zakresie: organizowania finan-
sowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwe-
stycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo 
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i po-
wierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy 
finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót 
nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów 
i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie 
doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budow-
nictwa, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadze-
nia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, 
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsię-
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wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usług remontowych w zakresie obiektów budowlanych, 
usług wykończeniowych, usług instalacyjnych drzwi i okien, 
usług instalacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usług in-
stalacyjnych systemów wodno-kanalizacyjnych, naprawy 
obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali 
mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastruk-
turą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne 
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wy-
stroju wnętrz, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie 
budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowla-
nych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projekto-
wanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, 
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze 
i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, wzor-
nictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, 
urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, pro-
jektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inży-
nierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradz-
twa technicznego w zakresie budownictwa.

(210) 496848 (220) 2019 03 07
(731) SKOWERSKA KATARZYNA MARZENA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kangu Jumping Pad

(531) 03.05.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 poduszki.

(210) 496854 (220) 2019 03 08
(731) RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 

SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Start In Podkarpackie

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności prowadzo-
nej przez parki naukowo - technologiczne, specjalne strefy 
gospodarcze, inkubatory i preinkubatory technologiczne, 
badania opinii publicznej, badania biznesowe, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem w działalności inwestycyj-
nej, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, usługi pośrednictwa bizne-
sowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, 41 kształcenie specjalistyczne w zakresie or-
ganizacji produkcji i świadczenia usług w różnych branżach, 
doradztwo zawodowe, organizowanie i obsługa konferencji, 
seminariów i sympozjów, organizowanie i obsługa warszta-
tów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz-
nych, organizowanie wystaw z dziedzin kultury lub edukacji, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi przekwalifikowania 

zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomo-
cy symulatorów, usługi w zakresie prowadzenia warsztatów 
psychologicznych zwłaszcza wśród młodych przedsię-
biorców, usługi szkoleniowe w zakresie BHP i P-poż, usługi 
w zakresie nauczania korespondencyjnego, tłumaczenia, 
45 doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia 
przetargowe, doradztwo w zakresie własności przemysło-
wej i intelektualnej, licencjonowanie własności intelektual-
nej, mediacje, prawne administrowanie licencjami, usługi 
alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie 
prawami autorskimi.

(210) 496861 (220) 2019 03 08
(731) BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CASA HAMACA
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, 
koktajle alkoholowe, nalewki, whisky.

(210) 496865 (220) 2019 03 08
(731) BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NICO FERRI
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, 
koktajle alkoholowe, nalewki, whisky.

(210) 496899 (220) 2019 03 07
(731) KLUCZEK JAKUB ARIES, Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARIES

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 25 koszule, koszulki, odzież sportowa, dresy, 
35 usługi w zakresie prowadzenie sprzedaży odzieży - w hur-
towniach, sklepach detalicznych i za pośrednictwem sieci 
internetowej.

(210) 496903 (220) 2019 03 08
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) EXPERT PLAY
(510), (511) 9 magazyny w wersji elektronicznej, publikacje 
elektroniczne (do pobrania), urządzenia komputerowe i urzą-
dzenia do przetwarzania danych, urządzenia komputerowe 
peryferyjne, smartfony, programy komputerowe, publikacje 
i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, 
cyfrowych i elektronicznych nośnikach, aplikacje do pobra-
nia na smartfony, sprzęt do przetwarzania danych i kom-
putery, nagrane programy komputerowe, pliki muzyczne 
do pobierania, płyty kompaktowe, aplikacje komputerowe 
do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, czytniki książek cyfrowych, e-booki, gazety 
elektroniczne do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, 
systemy przetwarzania danych, komputerowe bazy danych, 
16 dzienniki, gazety, periodyki drukowane, czasopisma [pe-
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riodyki] i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotogra-
fie, ulotki, cenniki, artykuły i materiały piśmienne, broszury, 
poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi 
reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, organizo-
wanie przestrzeni reklamowej w gazetach, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i maga-
zynach, pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, systematyzacja danych w komputerowych bazach da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, marketing internetowy,usługi reklamowe, 
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie prze-
strzeni reklamowej w gazetach, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, marketing internetowy, 37 naprawa urządzeń elek-
tronicznych, naprawa i konserwacja smartfonów, naprawa 
telefonów, instalowanie telefonów, konserwacja urządzeń 
telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja aparatów 
telefonicznych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu 
telefonicznego, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu 
telekomunikacyjnego, 38 usługi telekomunikacyjne, elektro-
niczne przesyłanie danych, usługi transmisyjne, doradztwo 
w dziedzinie telekomunikacji, usługi komunikacji interneto-
wej, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za po-
średnictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, przesyłanie danych, w tym wydaw-
nictw prasowych, przy pomocy terminali komputerowych, 
internetowych i światłowodowych, prowadzenie serwerów 
i portali internetowych, usługi przesyłania strumieniowego 
multimediów cyfrowych, 41 usługi wydawania magazynów, 
publikowanie elektroniczne on-line, publikacje elektronicz-
ne on-line periodyków, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, publikowanie tekstów edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi 
edukacyjne dotyczące urządzeń mobilnych, smartfonów, 
edukacja w dziedzinie posługiwania się urządzeniami mo-
bilnymi, smartfonami, zapewnianie instruktażu związanego 
z programowaniem smartfonów, 42 usługi doradcze w za-
kresie oprogramowania na smartfony, usługi doradcze doty-
czące użytkowania oprogramowania na smartfony, instalacja, 
utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputero-
wego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramo-
wania na smartfony, usługi konfiguracji oprogramowania 
komputerowego, internetowego, urządzeń mobilnych, pro-
gramowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, kon-
figuracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, 
projektowanie oprogramowania do smartfonów, aktualiza-
cja oprogramowania do smartfonów, odzyskiwanie danych 
ze smartfonów, udostępnianie oprogramowania w globalnej 
sieci komputerowej, testowanie oprogramowania na smart-
fony, usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie opro-
gramowania komputerowego i na smartfony, doradztwo 
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramo-
wania na smartfony.

(210) 496920 (220) 2019 03 11
(731) BONNE SANTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) bonne - santé

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, biuletyny informacyj-
ne, gazety, katalogi, książki, prospekty, publikacje drukowane, 
ulotki, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowa-
nie książek, usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], usługi trenerskie, usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
fizjoterapia, masaż, pomoc medyczna.

(210) 496928 (220) 2019 03 11
(731) DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMINOWOOD We change for You

(531) 26.04.02, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarci-
ca, kantówki klejone do produkcji okien, kantówki klejone 
do produkcji drzwi, drewno klejone do produkcji schodów, 
listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drew-
niane, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty 
drewniane klejone do produkcji mebli, deski do produkcji 
mebli, deski stolarskie do produkcji mebli, fornir do produkcji 
mebli, płyty drewniane do produkcji mebli, 20 listwy profilo-
we drewniane do mebli, listwy maskujące drewniane do me-
bli, listwy dekoracyjne drewniane do mebli, listwy dekoracyj-
ne do okien, listwy dekoracyjne do drzwi, kołki drewniane 
do produkcji mebli,.

(210) 496931 (220) 2019 03 11
(731) DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMINOWOOD We change for You

(531) 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarci-
ca, kantówki klejone do produkcji okien, kantówki klejone 
do produkcji drzwi, drewno klejone do produkcji schodów, 
listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drew-
niane, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty 
drewniane klejone do produkcji mebli, deski do produkcji 
mebli, deski stolarskie do produkcji mebli, fornir do produkcji 
mebli, płyty drewniane do produkcji mebli, 20 listwy profilo-
we drewniane do mebli, listwy maskujące drewniane do me-
bli, listwy dekoracyjne drewniane do mebli, listwy dekoracyj-
ne do okien, listwy dekoracyjne do drzwi, kołki drewniane 
do produkcji mebli,.
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(210) 496932 (220) 2019 03 11
(731) DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMINOWOOD We change for You

(531) 26.11.08, 26.11.03, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarci-
ca, kantówki klejone do produkcji okien, kantówki klejone 
do produkcji drzwi, drewno klejone do produkcji schodów, 
listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drew-
niane, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty 
drewniane klejone do produkcji mebli, deski do produkcji 
mebli, deski stolarskie do produkcji mebli, fornir do produkcji 
mebli, płyty drewniane do produkcji mebli, 20 listwy profilo-
we drewniane do mebli, listwy maskujące drewniane do me-
bli, listwy dekoracyjne drewniane do mebli, listwy dekoracyj-
ne do okien, listwy dekoracyjne do drzwi, kołki drewniane 
do produkcji mebli.

(210) 496983 (220) 2017 02 16
(731) Enterprise Holdings, Inc., St. Louis, US
(540) (znak słowny)
(540) E PLUS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do użytku 
w zarządzaniu siecią sprzedawców, planowaniu zadań sprze-
dawców, zarządzaniu cyklem pracy sprzedawcy oraz analizo-
waniu, ocenianiu i ocenie punktowej wydajności sprzedaw-
cy, oprogramowanie komputerowe w zakresie zarządzania 
warsztatami naprawczymi, naprawy pojazdów, wynajmu 
pojazdów, leasingu pojazdów, zarządzania flotą pojazdów, 
zarządzania roszczeniami ubezpieczeniowymi pojazdów, re-
zerwacji pojazdów i transportu oraz współdzielenia się po-
jazdami, wypożyczania pojazdów, roszczeń finansowych 
i ubezpieczeniowych, zarządzania roszczeniami finansowy-
mi, zarządzania roszczeniami ubezpieczeniowymi, zarządza-
nia kosztami, porównywania kosztów, oprogramowanie 
komputerowe do organizowania, koordynowania, ułatwia-
nia, zawierania transakcji, wystawiania faktur, płacenia i pla-
nowania wynajmu pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i za-
rządzania roszczeniami finansowymi, naprawy pojazdów, le-
asingu pojazdów, rezerwacji pojazdów i transportu i współ-
dzielenia się pojazdami, zarządzania flotą pojazdów, opro-
gramowanie komputerowe do przeprowadzania oceny, au-
dytu, analizy i oceny usług wynajmu i serwisu samochodo-
wego, konserwacji, czyszczenia i naprawy w celach bizneso-
wych, elektroniczne, kodowane, magnetyczne i elektronicz-
ne karty z kluczami do użytku z pojazdami oraz w odniesie-
niu do wynajmu pojazdów, leasingu pojazdów, naprawy 
pojazdów, zarządzania flotą pojazdów, rezerwacji wynajmu 
pojazdów i współdzielenia pojazdów, stacje ładowania po-
jazdów elektrycznych, składające się z portu ładowania 
i obudowy wykorzystywane do przekazywania energii elek-
trycznej do pojazdu, urządzenia do nagrywania, transmisji 
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, karty sim (karty mo-
dułu identyfikacji abonenta), oprogramowanie komputero-
we do organizowania, koordynowania, ułatwiania, zawiera-
nia transakcji, wystawiania faktur, płacenia i planowania wy-
najmu pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i zarządzania 
roszczeniami finansowymi, naprawy pojazdów, leasingu po-
jazdów, rezerwacji pojazdów i transportu i dzielenia się po-
jazdami, zarządzania flotą pojazdów, usług stron trzecich 
i sieci zewnętrznych dostawców usług, 35 usługi dealerów 
sprzedaży pojazdów w zakresie samochodów osobowych, 

ciężarówek, samochodów, pojazdów lądowych, usługi admi-
nistracyjne i zarządzania w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi zarządzania i administrowania działalnością zwią-
zaną z pojazdami i naprawami pojazdów, usługi księgowe, 
usługi zarządzania flotą pojazdów, usługi zarządzania i admi-
nistracyjne obejmujące śledzenie i monitorowanie pojaz-
dów w celach komercyjnych, dostarczanie ocen, audytów, 
analiz i ocen usług naprawy, konserwacji i serwisowania sa-
mochodów do celów biznesowych, dostarczanie ocen, au-
dytów, analiz i ocen usług naprawy samochodów do celów 
biznesowych, usługi konsultacji biznesowych związanych 
z zarządzaniem flotą jednego lub więcej pojazdów w celach 
komercyjnych, przetwarzanie faktur i płatności za naprawy 
i wypożyczenia pojazdów oraz sporządzanie dokumentacji 
i sprawozdań dotyczących wynajmu i naprawy pojazdów, 
usługi administracyjne i zarządzania w zakresie zarządzania 
roszczeniami ubezpieczeniowymi pojazdów, usługi lojalno-
ściowe dla klientów i usługi klubów klientów w celach ko-
mercyjnych, promocyjnych i/lub reklamowych, organizowa-
nie prezentacji osób dla celów biznesowych w zakresie wy-
najmu pojazdów, naprawy pojazdów i dzielenia się pojazda-
mi, sporządzanie dokumentacji i sprawozdań w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwem odnośnie roszczeń ubezpie-
czeniowych pojazdu, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, umożliwianie 
ubezpieczycielom i innym usługodawcom wyszukania, zle-
cania i uzyskiwania sprawozdań od ekspertów medycznych 
i niemedycznych I organizowanie w razie potrzeby 
Ich uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach, usługi Infor-
macyjne i doradcze związane z wyżej wymienionymi usłu-
gami, usługi zarządzania i administracji biura, 36 usługi zarzą-
dzania flotą pojazdów, mianowicie ułatwianie i organizowa-
nie finansowania pojazdów oraz usługi agencji ubezpiecze-
niowych w zakresie odpowiedzialności, kolizji i komplekso-
wego ubezpieczenia pojazdów na rzecz osób trzecich, usłu-
gi ubezpieczenia pojazdów, usługi ubezpieczeniowe w za-
kresie ponownej sprzedaży, pośrednictwa w sprzedaży i za-
pewniania ubezpieczeń pojazdów, zarządzanie w zakresie 
sporządzania dokumentacji i sprawozdań w zakresie rosz-
czeń ubezpieczeniowych pojazdów, pomoc finansowa 
i udzielanie kredytów na wynajem i naprawy pojazdów, usłu-
gi ubezpieczeniowe, udostępnianie linii kredytowych 
w związku z dostarczaniem usług biegłych rzeczoznawców, 
usługi pośrednictwa w zakresie roszczeń, ocena i przetwa-
rzanie roszczeń ubezpieczeniowych, usługi doradcze i ma-
klerskie związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym, pro-
dukty ubezpieczeniowe pomocnicze w korzystaniu z pojaz-
dów mechanicznych (w tym, ale nie wyłącznie dotyczące 
zgubionych kluczy, niewłaściwego paliwa, pojazdów zastęp-
czych i ubezpieczenia dodatkowego) oraz inne produkty 
ubezpieczeniowe, finansowanie sporów sądowych, usługi 
w zakresie sporów sądowych, udzielanie kredytów, udostęp-
nianie kredytów, usługi w zakresie likwidacji, wyceny, oceny, 
dostosowania, przetwarzania, zarządzania, administrowania 
i pośrednictwa odnośnie szkód i roszczeń ubezpieczenio-
wych, pozyskiwanie i przekazywanie roszczeń pieniężnych, 
przetwarzanie płatności za naprawy i wypożyczenia pojaz-
dów, administracja i zarządzanie roszczeniami ubezpiecze-
niowymi pojazdów, udostępnianie strony internetowej za-
wierającej informacje dotyczące zarządzania płatnościami 
w celu naprawy pojazdów i wynajmu pojazdów, świadcze-
nie usług informacyjnych, doradczych i konsultacyjnych 
w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 naprawa, montaż 
i instalacja, usługi montażowe dotyczące pojazdów, usługi 
naprawy pojazdów, usługi konserwacji pojazdów, obsługa 
pojazdu, usługi naprawy i konserwacji pojazdów, w tym 
do celów zarządzania flotą pojazdów i/lub dotyczące wynaj-
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mu pojazdów, usług wynajmu pojazdów oraz zarządzania 
roszczeniami i rozrachunku, instalacja, montaż, naprawa 
i konserwacja części samochodowych, części pojazdów, sys-
temów oraz mechanizmów samochodowych i produktów 
inżynieryjnych, mocowanie i wyważanie opon, wymiana 
smarów i oleju w pojazdach, wydzierżawianie, wynajmowa-
nie lub wypożyczanie sprzętu związanego z wyżej wymie-
nionymi usługami, sporządzanie dokumentacji i sprawozdań 
dotyczących warsztatów blacharskich, usługi inżynieryjne, 
naprawcze, instalacyjne, konserwacyjne i montażowe doty-
czące warsztatów blacharskich, warsztatów naprawczych 
i garaży, świadczenie usług informacyjnych, doradczych 
i konsultacyjnych w odniesieniu do wyżej wymienionych 
usług, 38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne związa-
ne z pojazdami, awariami pojazdów, zdarzeniami awaryjnymi 
związanymi z transportem, pojazdami, pieszymi, kierowcami 
i pasażerami, usługi telekomunikacyjne związane z zarządza-
niem warsztatami blacharskimi, naprawą pojazdów, wynaj-
mem pojazdów, leasingiem pojazdów, zarządzaniem flotami 
pojazdów, zarządzaniem roszczeniami ubezpieczeniowymi 
pojazdów, rezerwacją pojazdów i transportu oraz współdzie-
lenia pojazdów, wypożyczaniem samochodów zastępczych, 
roszczeniami finansowymi i ubezpieczeniowymi, zarządza-
niem roszczeniami finansowymi, zarządzaniem roszczeniami 
ubezpieczeniowymi, usługi powiadamiania o nagłych wy-
padkach, udostępnianie internetowych tablic ogłoszeń i cza-
tów, usługi agencji prasowych, świadczenie usług informa-
cyjnych, doradczych i konsultacyjnych w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 39 wynajem i dzierżawa pojazdów, usługi 
współużytkowania pojazdów, usługi rezerwacji w zakresie 
wynajmu, leasingu i współdzielenia pojazdów, tymczasowe 
udostępnianie pojazdów jako usługi wspólnego użytkowa-
nia samochodów, usługi transportowe, usługi wynajmu po-
jazdów do celów zarządzania flotą pojazdów, usługi pomocy 
drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi holowania 
pojazdów, usługi pomocy drogowej, usługi pomocy drogo-
wej dla pojazdów, sporządzanie dokumentacji i sprawozdań 
o wynajmie pojazdów, współdzieleniu pojazdów i rezerwacji 
wynajmu pojazdów, organizacja i rezerwacja transportu 
i podróży, świadczenie usług informacyjnych, doradczych 
i konsultacyjnych w zakresie wyżej wymienionych usług, 
41 zapewnienie szkoleń ekspertom, zapewnianie szkoleń 
w zakresie ubezpieczeń i roszczeń ubezpieczeniowych, za-
pewnianie szkoleń związanych z wynajmem pojazdów, za-
rządzaniem flotą pojazdów, warsztatami blacharskimi i za-
rządzaniem warsztatami blacharskimi, naprawą pojazdów, 
obsługą klienta, lojalnością klientów i programami lojalno-
ściowymi dla klientów, zarządzaniem aplikacjami na stronie 
internetowej i oprogramowaniem, wypożyczaniem samo-
chodów zastępczych, świadczenie usług informacyjnych, 
doradczych i konsultacyjnych w zakresie wyżej wymienio-
nych usług, 42 usługi dostawcy usług aplikacji (ASP) obejmu-
jące oprogramowanie do wykorzystania w zarządzaniu sie-
cią sprzedawców, planowaniu zadań sprzedawców, zarzą-
dzaniu cyklem pracy sprzedawcy oraz analizowaniu, ocenia-
niu i ocenie punktowej wydajności sprzedawcy, platforma 
jako usługa (PaaS) zawierająca oprogramowanie do wyko-
rzystania w zarządzaniu siecią sprzedawców, planowaniu 
zadań sprzedawców, zarządzaniu cyklem pracy sprzedawcy 
oraz analizowaniu, ocenianiu i ocenie punktowej wydajności, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierające oprogramo-
wanie do wykorzystania w zarządzaniu siecią sprzedawców, 
planowaniu zadań sprzedawców, zarządzaniu cyklem pracy 
sprzedawcy oraz analizowaniu, ocenianiu i ocenie punkto-
wej wydajności, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania nie do pobrania do użytku w sieci w celu 
zarządzania siecią sprzedawców, planowaniu zadań sprze-

dawców, zarządzaniu cyklem pracy sprzedawcy oraz analizo-
waniu, ocenianiu i ocenie punktowej wydajności sprzedaw-
cy, usługi świadczone przez dostawców aplikacji i usługi on-
-line i platformy internetowej dotyczące transportu, fakturo-
wania i zarządzania płatnościami w celu naprawy, konserwa-
cji, serwisowania i wynajmu pojazdów, usługi dostawców 
aplikacji i usługi on-lnie i platformy internetowej dotyczące 
zarządzania flotą pojazdów, usługi świadczone przez do-
stawcę usług oraz usługi on-line i platformy internetowej 
dotyczące ubezpieczenia dodatkowego oraz roszczeń i rosz-
czeń ubezpieczeniowych jak również oraz zarządzania nimi 
i ich regulowania, usługi dostawcy usług aplikacji do sporzą-
dzania dokumentacji i sprawozdań odnośnie naprawy pojaz-
dów, konserwacji pojazdów, obsługi pojazdów, usług serwi-
sowych i zarządzania zakładami blacharskimi, zarządzania 
roszczeniami, wynajmu pojazdów, informacji o pojazdach, 
współdzielenia pojazdów i rezerwacji pojazdów, usługi opro-
gramowania jako usługi (SaaS) w zakresie transportu, napraw 
pojazdów, konserwacji pojazdów, obsługi pojazdów, zarzą-
dzania roszczeniami i roszczeniami ubezpieczeniowymi oraz 
ich rozliczania, wypożyczania pojazdów zastępczych, usługi 
oprogramowania jako usługi (SaaS) oraz do wypożyczania, 
udostępniania i rezerwacji pojazdów, usługi oprogramowa-
nia jako usługi (SaaS) w zakresie zarządzania flotą pojazdów, 
udostępnianie Internetowego i niepobieralnego oprogra-
mowania dla usług transportowych oraz do fakturowania 
i zarządzania płatnościami w celu naprawy pojazdów, wynaj-
mu pojazdów, zarządzania flotą pojazdów, zarządzania i roz-
liczania roszczeń i roszczeń ubezpieczeniowych, usługi 
świadczone przez usługodawców oraz usługi on-line i plat-
formy internetowej w zakresie sporządzania dokumentacji 
i sprawozdań odnośnie napraw pojazdów, usług warsztatów 
samochodowych, zarządzania i rozliczania roszczeń i rosz-
czeń ubezpieczeniowych, informacji o wynajmie pojazdu, 
współdzielenia pojazdu i rezerwacji wynajmu pojazdu, usłu-
gi programowania komputerowego, udostępnianie informa-
cji o pogodzie, w tym do celów podróży, projektowanie, pro-
gramowanie, dostarczanie i konserwacja systemów, plat-
form, oprogramowania, usług oprogramowania jako usługi 
(SaaS), technologii informacyjnej i usług Informatycznych 
związanych z zarządzaniem warsztatami blacharskimi, na-
prawą pojazdów, wynajmem pojazdów, leasingiem pojaz-
dów, zarządzaniem flotą pojazdów, projektowanie, progra-
mowanie, dostarczanie i konserwacja systemów, platform, 
oprogramowania, usług oprogramowania jako usługi (SaaS), 
technologii informatycznych i usług informatycznych zwią-
zanych z zarządzaniem roszczeniami ubezpieczeniowymi 
pojazdów, rezerwacją pojazdów i transportu i współdziele-
nia pojazdów, wypożyczaniem pojazdów zastępczych, fi-
nansami i zarządzaniem roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
zarządzaniem roszczeniami finansowymi, zarządzaniem 
roszczeniami ubezpieczeniowymi, przetwarzaniem danych, 
zarządzaniem stronami trzecimi, szacowaniem kosztów, po-
równywaniem kosztów, projektowanie, programowanie, do-
starczanie i konserwacja systemów, platform, oprogramowa-
nia, usług oprogramowania jako usługi (SaaS), technologii 
informacyjnej i usług informatycznych w celu organizowa-
nia, koordynowania, ułatwiania, prowadzenia transakcji, fak-
turowania, płacenia i planowania wynajmu pojazdów, zarzą-
dzania roszczeniami ubezpieczeniowymi pojazdów, napraw 
pojazdów, leasingu pojazdów, rezerwacji pojazdów i trans-
portu, współdzielenia pojazdów, zarządzania zewnętrznymi 
dostawcami, szacowania kosztów, porównania kosztów, pro-
jektowanie, programowanie, dostarczanie i konserwacja sys-
temów, platform, oprogramowania, usług oprogramowania 
jako usługi (SaaS), technologii informacyjnej i usług techno-
logii informatycznych w celu dostarczania oceny, audytu, 
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analizy i oceny usług naprawy samochodów do celów bizne-
sowych, projektowanie warsztatów, centrów serwisowych, 
świadczenie usług informacyjnych, doradczych i konsulta-
cyjnych w zakresie wyżej wymienionych usług, 43 rezerwa-
cja, zamawianie, organizowanie i zapewnianie zakwaterowa-
nia tymczasowego, rezerwacja, zamawianie, organizowanie 
i zapewnianie tymczasowego zakwaterowania dla podróż-
nych, rezerwowanie, zamawianie, organizowanie i zapewnia-
nie tymczasowego zakwaterowania podróżnym uczestni-
czącym w wypadkach lub sytuacjach awaryjnych, świadcze-
nie usług informacyjnych, doradczych i konsultacyjnych 
w zakresie wyżej wymienionych usług, 45 usługi zarządzania 
kontraktami, usługi zarządzania kontraktami prawnymi, usłu-
gi prawne związane z negocjowaniem i sporządzaniem 
umów, usługi adwokackie i w zakresie negocjacji, świadcze-
nie usług eksperta w zakresie kryminalistycznych ekspertyz 
specjalistycznych, zgłaszanie wypadków, badanie wypad-
ków, roszczenia prawne i usługi odzyskiwania wierzytelności, 
usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami prawnymi 
i ubezpieczeniowymi, świadczenie usług informacyjnych, 
doradczych i konsultacyjnych w zakresie wyżej wymienio-
nych usług.

(210) 496988 (220) 2019 03 11
(731) KASPRZAK JAKUB JD KASPRZAK, Pomieczyńska Huta
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELON HURTOWNIA ELEKTRONICZNA

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy (antywłamaniowe, dźwiękowe, poża-
rowe), anteny (internetowe, telewizyjne), baterie (elektrycz-
ne, słoneczne), czujniki (czadu, dymu, gazu, ruchu, zalania 
wodą), dyski (magnetyczne, optyczne), dzwonki alarmowe 
elektryczne, ekrany wideo, elektryczne instalacje przeciw-
włamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
fotopułapki, kable (elektryczne, koncentryczne, światłowo-
dowe), kamery cofania pojazdów, kamery termowizyjne, 
kamery wideo, karty pamięci, klawiatury, kontaktrony, ma-
nipulatory, mikrofony, modemy, monitory, myszy, przewody 
elektryczne, rejestratory, routery, switche, sygnalizatory, syre-
ny, szafy rozdzielcze, światłowody, urządzenia wideo do mo-
nitorowania niemowląt, urządzenia zdalnego sterowania, 
wideodomofony, wzmacniacze sygnału.

(210) 497069 (220) 2019 03 13
(731) SENKOWSKI ANDRZEJ POLCAR P.P.H., Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polcar

(531) 26.04.04, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 7 części do napędów i silników spalinowych 
- alternatory, chłodnice, tłoki, wkłady filtrów, gaźniki, głowi-
ce cylindrowe, korbowody, łożyska, paski napędowe, pasy 
do prądnic, pierścienie tłokowe, prądnice prądu stałego, 
rozruszniki, separatory wody, świece zapłonowe i żarowe, 
tłumiki wydechu, turbosprężarki, wały korbowe, wentylatory, 
wtryskiwacze, rury wydechowe, urządzenia zapłonowe, za-
wory, złącza części silników, 12 pojazdy i środki transportu, 
części i akcesoria do pojazdów, 35 pomoc biznesowa, zarzą-
dzanie i usługi administracyjne, usługi reklamowe, marke-

tingowe i promocyjne, analizy biznesowe, badania i usługi 
informacyjne, zgrupowanie na rzecz osób trzecich wielo-
branżowych towarów mających zastosowanie w pojazdach 
jak również do naprawy i obsługi pojazdów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspe-
cjalizowanym sklepie i/lub hurtowni jak również poprzez 
pośredników oraz za pośrednictwem globalnej sieci inter-
netowej, a także wysyłkowej wykorzystując zamówienie 
korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi detaliczne 
związane z częściami samochodowymi, usługi detaliczne 
związane z pojazdami, usługi handlu detalicznego związane 
z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej części sa-
mochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akce-
soriów samochodowych, usługi pośrednictwa i doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadcze-
nia usług sprzedaży w branży motoryzacyjnej.

(210) 497185 (220) 2019 03 14
(731) CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CONCEPT

(531) 26.01.06, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, 
alarmy pożarowe, automatyczne sygnalizatory niskiego ci-
śnienia w oponach pojazdów, baterie elektryczne do pojaz-
dów, boje sygnalizacyjne, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki 
mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki pozio-
mu paliwa, diody świecące [LED], dzwonki [urządzenia 
ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kon-
trolno – sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśni-
ce, głośniki, hełmy żołnierskie, instalacje elektryczne, iskro-
chrony, kable rozruchowe do silników, kamizelki kuloodpor-
ne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone 
do stosowania podczas klęsk żywiołowych, kaski ochronne, 
kaski ochronne dla uprawiania sportu, koce strażackie, koła 
ratunkowe, kombinezony dla nurków, lasery nie do celów 
medycznych, liczniki, liczniki obrotów, logi [instrumenty po-
miarowe], lornetki, lunety celownicze do broni palnej, mane-
kiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrzą-
dy dydaktyczne], maski do oddychania inne niż do sztuczne-
go oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprze-
wodowych, maszyny i urządzenia do sondowania, moto-
pompy strażackie, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sy-
gnałów elektronicznych, odzież azbestowa do ochrony 
przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież chro-
niąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
odzież kuloodporna, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwa-
niczne, osłony azbestowe dla strażaków, panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, pasy bezpieczeństwa, 
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowe-
go, pasy ratunkowe, peryskopy, plandeki ratownicze, pojazdy 
straży pożarnej, pompy strażackie, prędkościomierze do po-
jazdów, prostowniki, prostowniki prądu, przenośny radiowy 
sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyrządy do wyznaczania azy-
mutu, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, 
przyrządy pomiarowe, przyspieszeniomierze, radary, radia 



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2019

[odbiorniki radiowe], radia samochodowe, regulatory napię-
cia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach] 
dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla po-
jazdów, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne 
niż do sztucznego oddychania, samochody pożarnicze, siat-
ki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające 
przed wypadkami, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt radiote-
lefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, statki pożarnicze, sy-
gnalizatory akustyczne, sygnalizacja świetlna lub mechanicz-
na, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do stero-
wania i kontroli pojazdów, syreny, tablice rozdzielcze [elek-
tryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sy-
gnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, termostaty do po-
jazdów, tratwy ratunkowe, trzepaczki strażackie, ubiory 
chroniące przed ogniem, urządzenia diagnostyczne - 
nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urzą-
dzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urzą-
dzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do ładowa-
nia akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania 
dźwięku [sonometry], urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządze-
nia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urzą-
dzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwarza-
nia dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urzą-
dzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania 
informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia 
do transmisji dźwięku, urządzenia do wyważania, urządzenia 
elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządze-
nia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia nawigacyjne dla po-
jazdów [komputery pokładowe], urządzenia pomiarowe, 
urządzenia projekcyjne, urządzenia zawierające wizjery 
optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, węże gaśnicze, 
wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnie-
nia], wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywa-
cze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub 
wojsku, wyłączniki zdalnie sterowane, wyposażenie pojaz-
dów strażackich, wysokościomierze, wzmacniacze, zegary 
kontrolne [czasomierze rejestrujące], 12 ambulanse [karetki 
pogotowia], amortyzatory do samochodów, amortyzatory 
zawieszenia w pojazdach, alarmy antywłamaniowe do po-
jazdów, autoalarmy, autobusy, autokary, bagażniki do pojaz-
dów, bagażniki na narty do samochodów, barki [łodzie], be-
toniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, bież-
niki do pojazdów [taśmy zrolowane], bieżniki do pojazdów 
[typu traktorowego], błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, 
haki do łodzi, bufety ruchome, bufory, ciągniki, ciężarki 
do wyważania kół pojazdów, ciężarówki [lory], części za-
mienne do ambulansów, części zamienne do pojazdów spe-
cjalnych, części zamienne do pojazdów straży pożarnej, czę-
ści zamienne do samochodów policyjnych, części zamienne 
do pojazdów wojskowych, czopy do osi pojazdów, dętki 
do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki skrętne 
do pojazdów, drzwi do pojazdów, dulki, dzwonki do rowe-
rów, fartuchy błotników, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
[do pojazdów], furgonetki, furgony [pojazdy], hamulce 
do pojazdów, hamulce do rowerów, instalacje hydrauliczne 
do pojazdów, jachty, kadłuby statków, karoserie samochodo-
we, kesony [pojazdy], kierownice do rowerów, kierownice 
pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy 
do rowerów, klaksony do pojazdów, klapy opuszczane samo-
chodowe, klapy boczne samochodowe, klapy tylne samo-
chodowe, klocki hamulcowe do pojazdów, knagi, zaciski że-
glarskie, kolce do opon, koła do rowerów, koła pojazdów, 
kołnierze obręczy kół kolejowych, kołpaki, korbowody 
do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korby rowe-
rowe, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, kosze 

przystosowane do pojazdów jednośladowych, kosze przy-
stosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków 
[pojazdy], kuszetki w pojazdach, lusterka wsteczne, łańcuchy 
napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpośli-
zgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy do samochodów, łań-
cuchy sterownicze do pojazdów lądowych, łatki samoprzy-
lepne kauczukowe do reperacji dętek, łodzie, łoża silnika 
do pojazdów lądowych, markizy samochodowe, maski [kla-
py] silników samochodowych, maski do pojazdów, maski sil-
ników do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędo-
we do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe 
do skrzyń ciężarówek, motocykle, motorowery, nadwozia 
samochodowe, naczepy, napinacze do szprych do kół, obrę-
cze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół pojaz-
dów, obrzeża obręczy kół kolejowych, obudowy do elemen-
tów pojazdów lądowych, innych niż silniki, obwody hydrau-
liczne do pojazdów, odbijacze do statków, ogumienie do kół 
pojazdów, ogumienie do kół rowerów, okładziny hamulcowe 
do pojazdów, okładziny hamulcowe do samochodów, okła-
dziny szczęk hamulcowych do pojazdów, omnibusy, opony 
[pełne] do kół pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, 
opony do pojazdów, opony do rowerów, opony do samo-
chodów, opony ogumienia pneumatycznego, opony pneu-
matyczne, osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń 
w pojazdach, pedały do rowerów, piasty do rowerów, piasty 
kół pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej 
[części pojazdów lądowych], podpórki, nóżki do rowerów, 
podpórki do pojazdów jednośladowych, poduszki powietrz-
ne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], podusz-
kowce, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pod-
wozia statków powietrznych, pogłębiarki, pojazdy do poru-
szania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, 
pojazdy elektryczne, pojazdy opancerzone, pojazdy silniko-
we, pojazdy śnieżne, pojazdy trzy lub czterokołowe, pojazdy 
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, po-
jazdy do celów specjalnych, pojazdy wojskowe, pojazdy poli-
cyjne, pojazdy strażackie, pojazdy służb ratunkowych, pojaz-
dy ratownictwa chemicznego, pojazdy służb leśnych, pojaz-
dy służb technicznych, pojazdy serwisowe, pojazdy laborato-
ryjne, pokrowce na kierownice samochodowe, pokrowce 
na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy, pokrowce na pojaz-
dy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, po-
krowce na zapasowe opony, pokrycia siodełek rowerów lub 
motocykli, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów, pom-
py powietrzne [akcesoria samochodowe], pontony, progi 
do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojaz-
dów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, prze-
kładnie zębate do pojazdów lądowych, przenośniki naziem-
ne [transportery], przerzutki do rowerów, przetworniki mo-
mentu obrotowego do pojazdów lądowych, przewoźne sil-
niki parowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy kempingowe 
[pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy sa-
mochodowe [mieszkalne], przyczepy turystyczne mieszkal-
ne, przyczepy, naczepy, obudowy i części pojazdów mecha-
nicznych inne niż silniki, przykrywy, maski silnika do samo-
chodów, ramy do rowerów, resory, sprężyny amortyzujące 
samochodowe, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, 
rolety, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, rowery, 
rozprza [żeglarstwo], samochody, samochody kempingowe, 
samochody osobowe, samochody sportowe, sanie osobo-
we [pojazdy], sanki nożne, siatki bagażowe do pojazdów, 
siatki do rowerów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojaz-
dów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do po-
jazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych, 
silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do rowe-
rów, siodełka rowerowe lub motocyklowe, skrzynie biegów 
do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe wywrotkowe 
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do ciężarówek, skutery, spadochrony, spojlery do pojazdów, 
sprzęgi do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądo-
wych, stery, stojaki do rowerów, stopnie nadwozia do pojaz-
dów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczę-
ki hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy 
kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, 
ślizgacze, środki antypoślizgowe do opon samochodowych, 
śruby napędowe, śruby napędowe do łodzi, taczki, taczki ba-
gażowe, tapicerka samochodowa, trycykle, turbiny do pojaz-
dów lądowych, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, 
urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, urządzenia 
przeciwodblaskowe do pojazdów, urządzenia przeciwwła-
maniowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądo-
wych, wentyle do opon pojazdów, wiosła, wiosła do kajaków, 
wiosła krótkie, wiosła do łodzi, wiosła rufowe, wojskowe po-
jazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, 
wozy, wózki odlewnicze, wozy, wózki, wózki bagażowe, wóz-
ki bagażowe dwukołowe, wózki bębnowe do węży elastycz-
nych, wózki golfowe [pojazdy], wózki inwalidzkie, wózki 
na zakupy, wózki podnośnikowe, wózki transportowe, wózki 
trójkołowe, wózki transportowe trójkołowe, wózki używane 
do wózki widłowe, wózki wywrotki, wózki z bębnem do zwi-
jania przewodów giętkich, wycieraczki do szyb pojazdów, 
wycieraczki przednich świateł, wywrotki, zabudowy do po-
jazdów specjalnych, zabudowy do pojazdów strażackich, 
zabudowy do pojazdów wojskowych, zabudowy do pojaz-
dów transportowych, zabudowy do polewaczek, zabudowy 
do pojazdów medycznych, zabudowy do pojazdów policyj-
nych, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, zagłówki 
do siedzeń samochodowych, zapalniczki samochodowe, 
zasłony samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki sa-
mochodowe, zestawy narzędzi do reperacji dętek, złącza 
do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, 
żurawiki łodziowe, 35 reklama, reklama billboardowa, rekla-
my za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy kore-
spondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sprze-
daż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych do ce-
lów specjalnych, ambulansów, pojazdów straży pożarnej, 
samochodów policyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
części zamiennych do pojazdów specjalnych, ambulansów, 
pojazdów straży pożarnej i samochodów policyjnych, sprze-
daż hurtowa i detaliczna kontenerów do celów specjalnych, 
prowadzenie komisu z pojazdami, prowadzenie salonów sa-
mochodowych, 37 czyszczenie pojazdów, instalowanie i na-
prawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa 
pojazdów, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa insta-
lacji alarmowych przeciwpożarowych, mycie pojazdów, my-
cie samochodów, naprawa pomp, obsługa i naprawa samo-
chodów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powy-
padkowych [naprawa], piaskowanie, polerowanie pojazdów, 
smarowanie pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów 
[tankowanie i obsługa], usługi serwisowe dotyczące pojaz-
dów, wulkanizacja opon [naprawy], wyważanie opon, zabez-
pieczanie pojazdów przed korozją, zabezpieczanie przed 
korozją, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, badania techniczne, eks-
pertyzy inżynieryjno-rozwojowe dotyczące pojazdów spe-
cjalnych, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie 
[pomiary], kontrola jakości, opracowywanie projektów tech-
nicznych, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], 
testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie 
pojazdów specjalnych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii.

(210) 497188 (220) 2019 03 14
(731) CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C

(531) 27.05.01, 26.01.16, 26.11.03
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, 
alarmy pożarowe, automatyczne sygnalizatory niskiego ci-
śnienia w oponach pojazdów, baterie elektryczne do pojaz-
dów, boje sygnalizacyjne, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki 
mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki pozio-
mu paliwa, diody świecące [LED], dzwonki [urządzenia 
ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kon-
trolno – sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśni-
ce, głośniki, hełmy żołnierskie, instalacje elektryczne, iskro-
chrony, kable rozruchowe do silników, kamizelki kuloodpor-
ne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone 
do stosowania podczas klęsk żywiołowych, kaski ochronne, 
kaski ochronne dla uprawiania sportu, koce strażackie, koła 
ratunkowe, kombinezony dla nurków, lasery nie do celów 
medycznych, liczniki, liczniki obrotów, logi [instrumenty po-
miarowe], lornetki, lunety celownicze do broni palnej, mane-
kiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrzą-
dy dydaktyczne], maski do oddychania inne niż do sztuczne-
go oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprze-
wodowych, maszyny i urządzenia do sondowania, moto-
pompy strażackie, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sy-
gnałów elektronicznych, odzież azbestowa do ochrony 
przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież chro-
niąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
odzież kuloodporna, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwa-
niczne, osłony azbestowe dla strażaków, panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, pasy bezpieczeństwa, 
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowe-
go, pasy ratunkowe, peryskopy, plandeki ratownicze, pojazdy 
straży pożarnej, pompy strażackie, prędkościomierze do po-
jazdów, prostowniki, prostowniki prądu, przenośny radiowy 
sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyrządy do wyznaczania azy-
mutu, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, 
przyrządy pomiarowe, przyspieszeniomierze, radary, radia 
[odbiorniki radiowe], radia samochodowe, regulatory napię-
cia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach] 
dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla po-
jazdów, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne 
niż do sztucznego oddychania, samochody pożarnicze, siat-
ki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające 
przed wypadkami, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt radiote-
lefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, statki pożarnicze, sy-
gnalizatory akustyczne, sygnalizacja świetlna lub mechanicz-
na, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do stero-
wania i kontroli pojazdów, syreny, tablice rozdzielcze [elek-
tryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sy-
gnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, termostaty do po-
jazdów, tratwy ratunkowe, trzepaczki strażackie, ubiory 
chroniące przed ogniem, urządzenia diagnostyczne - 
nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urzą-
dzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urzą-
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dzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do ładowa-
nia akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania 
dźwięku [sonometry], urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządze-
nia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urzą-
dzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwarza-
nia dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urzą-
dzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania 
informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia 
do transmisji dźwięku, urządzenia do wyważania, urządzenia 
elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządze-
nia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia nawigacyjne dla po-
jazdów [komputery pokładowe], urządzenia pomiarowe, 
urządzenia projekcyjne, urządzenia zawierające wizjery 
optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, węże gaśnicze, 
wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnie-
nia], wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywa-
cze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub 
wojsku, wyłączniki zdalnie sterowane, wyposażenie pojaz-
dów strażackich, wysokościomierze, wzmacniacze, zegary 
kontrolne [czasomierze rejestrujące], 12 ambulanse [karetki 
pogotowia], amortyzatory do samochodów, amortyzatory 
zawieszenia w pojazdach, alarmy antywłamaniowe do po-
jazdów, autoalarmy, autobusy, autokary, bagażniki do pojaz-
dów, bagażniki na narty do samochodów, barki [łodzie], be-
toniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, bież-
niki do pojazdów [taśmy zrolowane], bieżniki do pojazdów 
[typu traktorowego], błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, 
haki do łodzi, bufety ruchome, bufory, ciągniki, ciężarki 
do wyważania kół pojazdów, ciężarówki [lory], części za-
mienne do ambulansów, części zamienne do pojazdów spe-
cjalnych, części zamienne do pojazdów straży pożarnej, czę-
ści zamienne do samochodów policyjnych, części zamienne 
do pojazdów wojskowych, czopy do osi pojazdów, dętki 
do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki skrętne 
do pojazdów, drzwi do pojazdów, dulki, dzwonki do rowe-
rów, fartuchy błotników, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
[do pojazdów], furgonetki, furgony [pojazdy], hamulce 
do pojazdów, hamulce do rowerów, instalacje hydrauliczne 
do pojazdów, jachty, kadłuby statków, karoserie samochodo-
we, kesony [pojazdy], kierownice do rowerów, kierownice 
pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy 
do rowerów, klaksony do pojazdów, klapy opuszczane samo-
chodowe, klapy boczne samochodowe, klapy tylne samo-
chodowe, klocki hamulcowe do pojazdów, knagi, zaciski że-
glarskie, kolce do opon, koła do rowerów, koła pojazdów, 
kołnierze obręczy kół kolejowych, kołpaki, korbowody 
do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korby rowe-
rowe, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, kosze 
przystosowane do pojazdów jednośladowych, kosze przy-
stosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków 
[pojazdy], kuszetki w pojazdach, lusterka wsteczne, łańcuchy 
napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpośli-
zgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy do samochodów, łań-
cuchy sterownicze do pojazdów lądowych, łatki samoprzy-
lepne kauczukowe do reperacji dętek, łodzie, łoża silnika 
do pojazdów lądowych, markizy samochodowe, maski [kla-
py] silników samochodowych, maski do pojazdów, maski sil-
ników do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędo-
we do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe 
do skrzyń ciężarówek, motocykle, motorowery, nadwozia 
samochodowe, naczepy, napinacze do szprych do kół, obrę-
cze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół pojaz-
dów, obrzeża obręczy kół kolejowych, obudowy do elemen-
tów pojazdów lądowych, innych niż silniki, obwody hydrau-
liczne do pojazdów, odbijacze do statków, ogumienie do kół 

pojazdów, ogumienie do kół rowerów, okładziny hamulcowe 
do pojazdów, okładziny hamulcowe do samochodów, okła-
dziny szczęk hamulcowych do pojazdów, omnibusy, opony 
[pełne] do kół pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, 
opony do pojazdów, opony do rowerów, opony do samo-
chodów, opony ogumienia pneumatycznego, opony pneu-
matyczne, osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń 
w pojazdach, pedały do rowerów, piasty do rowerów, piasty 
kół pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej 
[części pojazdów lądowych], podpórki, nóżki do rowerów, 
podpórki do pojazdów jednośladowych, poduszki powietrz-
ne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], podusz-
kowce, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pod-
wozia statków powietrznych, pogłębiarki, pojazdy do poru-
szania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, 
pojazdy elektryczne, pojazdy opancerzone, pojazdy silniko-
we, pojazdy śnieżne, pojazdy trzy lub czterokołowe, pojazdy 
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, po-
jazdy do celów specjalnych, pojazdy wojskowe, pojazdy poli-
cyjne, pojazdy strażackie, pojazdy służb ratunkowych, pojaz-
dy ratownictwa chemicznego, pojazdy służb leśnych, pojaz-
dy służb technicznych, pojazdy serwisowe, pojazdy laborato-
ryjne, pokrowce na kierownice samochodowe, pokrowce 
na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy, pokrowce na pojaz-
dy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, po-
krowce na zapasowe opony, pokrycia siodełek rowerów lub 
motocykli, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów, pom-
py powietrzne [akcesoria samochodowe], pontony, progi 
do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojaz-
dów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, prze-
kładnie zębate do pojazdów lądowych, przenośniki naziem-
ne [transportery], przerzutki do rowerów, przetworniki mo-
mentu obrotowego do pojazdów lądowych, przewoźne sil-
niki parowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy kempingowe 
[pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy sa-
mochodowe [mieszkalne], przyczepy turystyczne mieszkal-
ne, przyczepy, naczepy, obudowy i części pojazdów mecha-
nicznych inne niż silniki, przykrywy, maski silnika do samo-
chodów, ramy do rowerów, resory, sprężyny amortyzujące 
samochodowe, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, 
rolety, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, rowery, 
rozprza [żeglarstwo], samochody, samochody kempingowe, 
samochody osobowe, samochody sportowe, sanie osobo-
we [pojazdy], sanki nożne, siatki bagażowe do pojazdów, 
siatki do rowerów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojaz-
dów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do po-
jazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych, 
silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do rowe-
rów, siodełka rowerowe lub motocyklowe, skrzynie biegów 
do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe wywrotkowe 
do ciężarówek, skutery, spadochrony, spojlery do pojazdów, 
sprzęgi do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądo-
wych, stery, stojaki do rowerów, stopnie nadwozia do pojaz-
dów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczę-
ki hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy 
kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, 
ślizgacze, środki antypoślizgowe do opon samochodowych, 
śruby napędowe, śruby napędowe do łodzi, taczki, taczki ba-
gażowe, tapicerka samochodowa, trycykle, turbiny do pojaz-
dów lądowych, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, 
urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, urządzenia 
przeciwodblaskowe do pojazdów, urządzenia przeciwwła-
maniowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądo-
wych, wentyle do opon pojazdów, wiosła, wiosła do kajaków, 
wiosła krótkie, wiosła do łodzi, wiosła rufowe, wojskowe po-
jazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, 
wozy, wózki odlewnicze, wozy, wózki, wózki bagażowe, wóz-
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ki bagażowe dwukołowe, wózki bębnowe do węży elastycz-
nych, wózki golfowe [pojazdy], wózki inwalidzkie, wózki 
na zakupy, wózki podnośnikowe, wózki transportowe, wózki 
trójkołowe, wózki transportowe trójkołowe, wózki używane 
do wózki widłowe, wózki wywrotki, wózki z bębnem do zwi-
jania przewodów giętkich, wycieraczki do szyb pojazdów, 
wycieraczki przednich świateł, wywrotki, zabudowy do po-
jazdów specjalnych, zabudowy do pojazdów strażackich, 
zabudowy do pojazdów wojskowych, zabudowy do pojaz-
dów transportowych, zabudowy do polewaczek, zabudowy 
do pojazdów medycznych, zabudowy do pojazdów policyj-
nych, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, zagłówki 
do siedzeń samochodowych, zapalniczki samochodowe, 
zasłony samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki sa-
mochodowe, zestawy narzędzi do reperacji dętek, złącza 
do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, 
żurawiki łodziowe, 35 reklama, reklama billboardowa, rekla-
my za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy kore-
spondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sprze-
daż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych do ce-
lów specjalnych, ambulansów, pojazdów straży pożarnej, 
samochodów policyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
części zamiennych do pojazdów specjalnych, ambulansów, 
pojazdów straży pożarnej i samochodów policyjnych, sprze-
daż hurtowa i detaliczna kontenerów do celów specjalnych, 
prowadzenie komisu z pojazdami, prowadzenie salonów sa-
mochodowych, 37 czyszczenie pojazdów, instalowanie i na-
prawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa 
pojazdów, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa insta-
lacji alarmowych przeciwpożarowych, mycie pojazdów, my-
cie samochodów, naprawa pomp, obsługa i naprawa samo-
chodów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powy-
padkowych [naprawa], piaskowanie, polerowanie pojazdów, 
smarowanie pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów 
[tankowanie i obsługa], usługi serwisowe dotyczące pojaz-
dów, wulkanizacja opon [naprawy], wyważanie opon, zabez-
pieczanie pojazdów przed korozją, zabezpieczanie przed 
korozją, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, badania techniczne, eks-
pertyzy inżynieryjno-rozwojowe dotyczące pojazdów spe-
cjalnych, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie 
[pomiary], kontrola jakości, opracowywanie projektów tech-
nicznych, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], 
testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie 
pojazdów specjalnych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii.

(210) 497223 (220) 2019 03 15
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

OWOCOWE MANGO

(531) 05.07.14, 01.03.01, 27.05.01, 26.11.03, 26.04.05, 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) 497257 (220) 2019 03 16
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UG 1970 2020

(531) 24.01.05, 24.09.05, 24.13.09, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 drukowany materiał promocyjny, publikacje 
promocyjne, ulotki, katalogi, wizytówki, afisze, plakaty, bro-
szury, druki, koperty, emblematy, karty pocztowe, publikacje 
drukowane, gazety, publikacje drukowane, notesy, materiały 
do nauczania, podręczniki, reprodukcje graficzne, kalenda-
rze, książki, książki upominkowe, książki edukacyjne, książki 
informacyjne, albumy, albumy upamiętniające wydarzenia, 
wydawnictwa pamiątkowe, drukowane nagrody, zakładki 
do książek, kartki okolicznościowe, notatniki, papeteria, arty-
kuły piśmiennicze, pióra, banery drukowane, okładki, obwo-
luty, torby papierowe, 21 pokal, kufle na piwo, 32 piwo, piwo 
jasne.

(210) 497258 (220) 2019 03 16
(731) SIDOR PAWEŁ BRAND, Tarkawica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RR RIZON

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, kombinezony, buty, buty 
sportowe, czapki jako nakrycia głowy, kombinezony, kom-
binezony jako odzież, koszule, kurtki odzieżowe, legginsy, 
majtki, nakrycia głowy, nakrycia głowy jako odzież, nausz-
niki jako odzież, czubki do obuwia, paski do obuwia, środki 
antypoślizgowe do obuwia, obuwie, obuwie gimnastycz-
ne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, 
odzież, odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież 
gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, odzież z imi-
tacji skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzch-
nie jako odzież, okucia metalowe do butów, pancerze, pa-
ski odzieżowe, paski do butów i obuwia, podeszwy butów, 
półbuty, rękawiczki odzieżowe, rękawiczki z jednym palcem, 
skarpetki, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, spodnie, 
spódnice, szelki, trykoty ubraniowe, T-shirty.
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(210) 497271 (220) 2019 03 18
(731) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Julimex

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
koronka, pasmanteria, dekoracyjne akcesoria do włosów.

(210) 497306 (220) 2012 06 08
 (310) 30 2012 001 590 (320) 2012 01 13 (330) DE
(731) E.ON SE, Essen, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e.on

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 11 urządzenia oświetleniowe, lampy, elektrycz-
ne żarówki oświetleniowe, urządzenia do oświetlania za po-
mocą diod elektroluminescencyjnych [LED].

(210) 497334 (220) 2019 03 19
(731) BOBER RAFAŁ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBRA

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 bazy pod makijaż w postaci past, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, fluid do ma-
kijażu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki do makijażu do kompaktów, kosme-
tyki do makijażu twarzy, kosmetyki do makijażu skóry, kreda 
do makijażu, kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, 
makijaż do podwajania powiek, makijaż teatralny, ołówki 
do makijażu, podkłady do makijażu, preparaty do makijażu, 
preparaty do makijażu twarzy i ciała, produkty do makijażu 
brwi w postaci ołówków i proszków, produkty do makijażu 
do twarzy i ciała, puder do makijażu, puder sypki do makijażu, 
środki do makijażu oczu, środki do usuwania makijażu, 18 ku-
ferki na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposaże-
nia, pudełka z kosmetykami do makijażu, sakiewki do prze-
chowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy 
osobistych, 21 aplikatory do makijażu, aplikatory do makijażu 
oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], gąbeczki 
do nakładania makijażu na twarz, gąbki do makijażu, nieelek-
tryczne urządzenia do usuwania makijażu, pędzelki do maki-
jażu, szablony stosowane przy nakładaniu makijażu, 35 usłu-
gi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 

w dziedzinie produktów do makijażu, zbieranie w jednym 
miejscu z korzyścią dla innych różnorodnych towarów umoż-
liwiające klientom oglądanie tych towarów w dogodny spo-
sób i ich nabywanie w sklepie i/lub w hurtowni, również 
przez Internet lub sprzedaż wysyłkową, dla towarów: towa-
ry branży kosmetycznej, części do wymienionych towarów, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, admi-
nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, bada-
nia rynku i badania marketingowe, badania rynku do celów 
reklamowych, organizowanie aukcji internetowych, usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, doradztwo i infor-
macje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz 
cen w serwisach internetowych w związku z zakupami do-
konywanymi przez Internet, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi mar-
ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na rekla-
mę towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzeda-
ży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi handlowe 
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Interne-
tu, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, reklama i promocja sprzedaży dotyczą-
ce towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośred-
nictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie tar-
gów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów 
w celach biznesowych i promocyjnych.

(210) 497335 (220) 2019 03 19
(731) WÓDKI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WÓDKI REGIONALNE

(531) 26.01.04, 26.01.12, 26.01.18, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 
26.01.06

(510), (511) 33 wódki, wódki smakowe, napoje alkoholo-
we na bazie wódki, 35 reklama za pomocą prasy, radia, te-
lewizji i sieci komputerowej, agencje informacji handlowej, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, admini-
strowanie hotelami, pensjonatami, zarządzanie hotelami, 
pensjonatami, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób 
trzecich, 43 usługi gastronomiczne, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, bary, puby, bary szybkiej obsługi, usługi 
cateringowe.
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(210) 497349 (220) 2019 03 19
(731) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST 1984 ZŁOTY ŁAN

(531) 05.11.15, 11.03.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo 
bezaIkoholowe.

(210) 497350 (220) 2019 03 19
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SIEDMIOKROTNA DESTYLACJA FILTRACJA  

ADAM MICKIEWICZ WÓDKA PREMIUM

(531) 02.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 19.07.02, 19.07.09, 
26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
wódka.

(210) 497383 (220) 2019 03 19
(731) E. I. du Pont de Nemours and Company,  

Wilmington, US
(540) (znak słowny)
(540) VERBEN
(510), (511) 5 fungicydy do stosowania w rolnictwie.

(210) 497389 (220) 2019 03 19
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRNOŚLĄSKIE

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 07.01.06, 07.01.14, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.

(210) 497398 (220) 2019 03 19
(731) BODY JANUSZ, Jarosze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BACIARY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieśl-
nicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, 
piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo typu koźlak, czarne 
piwo, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, korzenne piwa, 
piwa smakowe, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawar-
tości alkoholu, porter, stout, indyjskie piwa jasne ale, napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, shandy jako napój składający 
się z piwa i lemoniady, mineralizowane piwa, drinki na bazie 
piwa, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawiera-
jące kofeinę, soki, sok winogronowy, sok pomarańczowy, sok 
grejfrutowy, sok żurawinowy, soki warzywne, soki gazowane, 
soki aloesowe, sok pomidorowy, sok z melona, sok z guawy, 
sok z mango, sok z granatów, organiczny sok owocowy, sok 
z arbuza, soki owocowe, mieszane soki owocowe, skoncentro-
wane soki owocowe, gazowane soki owocowe, koncentraty 
soków owocowych, zagęszczony pomarańczowy sok owoco-
wy, sok z czarnej porzeczki, napoje z soku jabłkowego, napo-
je z soku pomarańczowego, napoje z sokiem ananasowym, 
napoje z soku aloesu, napoje zawierające głównie soki owo-
cowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, na-
poje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napój z soku 
cytrynowego z cukrem, napoje na bazie soku z imbiru, napoje 
na bazie soku z winogron, napoje na bazie soku z zielonych wa-
rzyw, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje 
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
33 wódka, alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe 
aromatyzowane, napoje alkoholowe niskoprocentowe, wy-
mieszane napoje alkoholowe, napoje energetyczne zawiera-
jące alkohol, napoje alkoholowe z owoców, mieszanki koktajli 
alkoholowych, alkoholowe koktajle owocowe, ekstrakty napo-
jów alkoholowych, sfermentowane alkohole wysokoprocen-
towe, alkohole destylowane, aperitify na bazie napojów alko-
holowych, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw i produktów piwowar-
skich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw słodowych, 
piw bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu saison, 
piw typu koźlak, czarnych piw, piw o smaku kawy, piw jasnych 
typu ale, korzennych piw, piw smakowych, napojów na bazie 
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piwa, piw o małej zawartości alkoholu, porterów, stoutów, in-
dyjskich piw jasnych ale, napojów bezalkoholowych o smaku 
piwa, shandy jako napoju składającego się z piwa i lemoniady, 
mineralizowanych piw, drinków na bazie piwa, napojów ener-
getyzujących, napojów energetyzujących zawierających kofe-
inę, soków, soków winogronowych, soków pomarańczowych, 
soków grejpfrutowych, soków żurawinowych, soków warzyw-
nych, soków gazowanych, soków aloesowych, soków pomi-
dorowych, soków z melona, soków z guawy, soków z mango, 
soków z granatów, organicznych soków owocowych, soków 
z arbuza, soków owocowych, mieszanych soków owocowych, 
skoncentrowanych soków owocowych, gazowanych soków 
owocowych, koncentratów soków owocowych, zagęszczo-
nych pomarańczowych soków owocowych, soków z czarnej 
porzeczki, napojów z soku jabłkowego, napojów z soku po-
marańczowego, napojów z sokiem ananasowym, napojów 
z sokiem z aloesu, napojów zawierających głównie soki owo-
cowe, bezalkoholowych napojów zawierających soki warzyw-
ne, napojów bezalkoholowych zawierających soki owocowe, 
napojów z soku cytrynowego z cukrem, napojów na bazie 
soku z imbiru, napojów na bazie soku z winogron, napojów 
na bazie soku z zielonych warzyw, napojów na bazie soku 
z czerwonego żeń-szenia, napojów składających się z miesza-
nek soków owocowych i warzywnych, wódki, alkoholi wyso-
koprocentowych, napojów alkoholowych aromatyzowanych, 
napojów alkoholowych niskoprocentowych, wymieszanych 
napojów alkoholowych, napojów energetycznych zawierają-
cych alkohol, napojów alkoholowych z owoców, mieszanek 
koktajli alkoholowych, alkoholowych koktajli owocowych, 
ekstraktów napojów alkoholowych, sfermentowanych alko-
holi wysokoprocentowych, alkoholi destylowanych, aperi-
tifów na bazie napojów alkoholowych, gotowych napojów 
alkoholowych innych niż na bazie piwa, 41 występy zespołów 
muzycznych na żywo, prezentacja występów zespołów mu-
zycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów 
zespołów muzycznych, przedstawienia muzyczne, widowiska 
muzyczne, koncerty muzyczne, produkcja muzyczna, pro-
dukcja nagrań muzycznych, usługi koncertów muzycznych, 
organizowanie koncertów muzycznych, organizacja rozrywek 
muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organi-
zowanie wydarzeń muzycznych, prezentacja koncertów mu-
zycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, organizo-
wanie imprez muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, roz-
rywka z udziałem muzyki, występy muzyczne i piosenkarskie, 
komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi rozrywkowe 
świadczone przez muzyków, zarządzanie stroną artystyczną 
występów muzycznych, występy grup muzycznych na żywo, 
dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, usługi roz-
rywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozryw-
ki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, muzyczne 
widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przezna-
czonych do występów, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na koncerty muzyczne, 43 zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie 
napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napo-
jów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie 
posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośrednie-
go spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje 
dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, 
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsłu-

gowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów 
alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi 
barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi do-
radcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie ka-
teringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie goto-
wania posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania 
w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wy-
cena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w za-
kresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, 
świadczenie usług przez hotele i motele, elektroniczne usłu-
gi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa 
na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hote-
lach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących 
rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone 
za pośrednictwem internetu, usługi agencji wynajmu miesz-
kań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach.

(210) 497400 (220) 2019 03 19
(731) SZYBCIEJ DALEJ PALEJ PALEJ SPÓŁKA JAWNA, 

Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsztat Koszulkowy

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, t-shirty, koszulki, bluzki, koszule, spodnie, odzież 
sportowa, odzież treningowa, bielizna termoaktywna, skar-
pety termoaktywne, funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
funkcjonalne spodnie termoaktywne, termoaktywne nakry-
cia głowy, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, pod-
koszulki sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe, bluzy 
sportowe, skarpetki sportowe, skarpety sportowe, komplety 
sportowe, spodnie sportowe, szorty sportowe, buty sporto-
we, obuwie sportowe, kurtki sportowe, płaszcze sportowe, 
stroje sportowe, rajstopy sportowe, staniki sportowe, narzutki 
sportowe, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania spor-
tów, stroje do sportów walki, skarpety do sportów wodnych, 
kurtki sportowe do rozgrzewki, topy sportowe do rozgrzewki, 
bluzy sportowe z kapturem, buty treningowe, buty tenisowe, 
koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe 
pochłaniające wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające 
wilgoć, stroje dla sędziów sportowych, kombinezony pianko-
we do sportów wodnych powierzchniowych, koszule z ochra-
niaczami do użytku sportowego, spodnie z ochraniaczami 
do użytku sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku 
sportowego, kombinezony piankowe do nart wodnych i spor-
tów podwodnych, koszulki typu rashguard do sportów wod-
nych, chroniące przed promieniowaniem UV, stroje kąpielowe, 
kąpielówki, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące odzież, sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa odzieży, odzieży damskiej, odzieży męskiej, 
odzieży dziecięcej, t-shirtów, koszulek, bluzek, koszul, spodni, 
odzieży sportowej, odzieży treningowej, bielizny termoak-
tywnej, skarpet termoaktywnych, funkcjonalnych koszulek 
termoaktywnych, funkcjonalnych spodni termoaktywnych, 
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termoaktywnych nakryć głowy, odzieży o termoizolacyjnych 
właściwościach, podkoszulków sportowych, czapek sporto-
wych, koszul sportowych, bluz sportowych, skarpetek spor-
towych, skarpet sportowych, kompletów sportowych, spodni 
sportowych, szortów sportowych, butów sportowych, obu-
wia sportowego, kurtek sportowych, płaszczów sportowych, 
strojów sportowych, rajstop sportowych, staników sporto-
wych, narzutek sportowych, koszulek sportowych i brycze-
sów do uprawiania sportów, strojów do sportów walki, skarpet 
do sportów wodnych, kurtek sportowych do rozgrzewki, to-
pów sportowych do rozgrzewki, bluz sportowych z kapturem, 
butów treningowych, butów tenisowych, koszul sportowych 
pochłaniających wilgoć, spodni sportowych pochłaniających 
wilgoć, biustonoszy sportowych pochłaniających wilgoć, stro-
jów dla sędziów sportowych, kombinezonów piankowych 
do sportów wodnych powierzchniowych, koszul z ochra-
niaczami do użytku sportowego, spodni z ochraniaczami 
do użytku sportowego, szortów z ochraniaczami do użytku 
sportowego, kombinezonów piankowych do nart wodnych 
i sportów podwodnych, koszulek typu rashguard do sportów 
wodnych chroniących przed promieniowaniem UV, strojów 
kąpielowych, kąpielówek.

(210) 497411 (220) 2019 03 20
(731) TOMCZAK PAWEŁ TOMGRAF, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOMGRAF

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej.

(210) 497419 (220) 2019 03 20
(731) ALBIŃSKI SERGIUSZ, ALBIŃSKA MAGDALENA FIRMA 

PRODUKCYJNO-HANDLOWA MUSTAF DENTAL 
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORMADENT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 produkty higieniczne do celów medycznych, 
wchłaniające artykuły higieniczne, chusteczki do celów 
medycznych, higieniczne śliniaki dentystyczne, higieniczne 
śliniaki zabiegowe, higieniczne serwety dentystyczne, higie-
niczne serwety ochronne do celów dentystycznych lub me-
dycznych, dwustronne serwety ochronne stomatologiczne, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, bandaże 
higieniczne, waciki do celów medycznych, 10 prześcieradła 
do badań lekarskich, prześcieradła dla osób niekontrolują-
cych czynności fizjologicznych, prześcieradła na łóżka cho-
rych, prześcieradła nieprzemakalne dla celów medycznych, 
prześcieradła sterylne, podkłady higieniczne, śliniaki stoma-
tologiczne, serwety stomatologiczne, pokrowce na fotele 
dentystyczne, pokrowce na zagłówki foteli dentystycznych.

(210) 497422 (220) 2019 03 20
(731) KOŁECKI ARTUR VAKIDA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) HOVEL
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie artykułów kosmetycznych i higienicznych, produk-
tów perfumeryjnych, perfum i wody zapachowej, czasopism, 

informatorów i książek, przyborów toaletowych, w szczegól-
ności szamponów do włosów i brody, mydeł i preparatów 
do mycia, olejów do celów kosmetycznych, pomad do wło-
sów i brody, preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i bro-
dy, żeli kosmetycznych, mleczka kosmetycznego, balsamów 
do ciała i twarzy, kremów kosmetycznych, maseczek kosme-
tycznych, preparatów do pielęgnacji włosów i brody, odżywki 
do włosów i brody oraz grzebieni i szczotek do włosów i bro-
dy, prowadzenie sprzedaży przez stronę internetową i/lub ka-
talog sprzedaży wykorzystując zamówienia korespondencyj-
ne lub telefoniczne oraz przez Internet w zakresie artykułów 
kosmetycznych i higienicznych, produktów perfumeryjnych, 
perfum i wody zapachowej, czasopism, informatorów i ksią-
żek, przyborów toaletowych, w szczególności szamponów 
do włosów i brody, mydeł i preparatów do mycia, olejów 
do celów kosmetycznych, pomad do włosów i brody, prepa-
ratów do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żeli kosmetycznych, 
mleczka kosmetycznego, balsamów do ciała i twarzy, kre-
mów kosmetycznych, maseczek kosmetycznych, preparatów 
do pielęgnacji włosów i brody, odżywki do włosów i brody 
oraz grzebieni i szczotek do włosów i brody, organizowanie 
i prowadzenie sieci punktów usługowych i sprzedaży w zakre-
sie artykułów kosmetycznych i higienicznych, produktów per-
fumeryjnych, perfum i wody zapachowej, czasopism, infor-
matorów i książek, przyborów toaletowych, w szczególności 
szamponów do włosów i brody, mydeł i preparatów do mycia, 
olejów do celów kosmetycznych, pomad do włosów i brody, 
preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żeli kosme-
tycznych, mleczka kosmetycznego, balsamów do ciała i twa-
rzy, kremów kosmetycznych, maseczek kosmetycznych, pre-
paratów do pielęgnacji włosów i brody, odżywki do włosów 
i brody oraz grzebieni i szczotek do włosów i brody, 44 salony 
barberskie, salony fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi w za-
kresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych włosów 
i skóry głowy oraz twarzy, usługi kosmetyki leczniczej włosów 
i brody, usługi kosmetyki leczniczej skóry głowy i brody oraz 
skóry twarzy, usługi pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure i mani-
cure, epilacja, depilacja, udzielanie porad z zakresu kosmetyki 
włosów i brody, usługi doradcze w zakresie sprzętu kosme-
tycznego do kosmetyki brody i włosów.

(210) 497431 (220) 2019 03 20
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pułaski GENERAL VODKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.02, 02.01.20, 03.03.01, 19.07.01
(510), (511) 33 wódka.
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(210) 497439 (220) 2019 03 20
(731) KOŁECKI ARTUR VAKIDA, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOVEL BARBER SHOP

(531) 10.05.04, 10.05.05, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie artykułów kosmetycznych i higienicznych, 
produktów perfumeryjnych, perfum i wody zapachowej, 
czasopism, informatorów i książek, przyborów toaletowych, 
w szczególności szamponów do włosów i brody, mydeł 
i preparatów do mycia, olejów do celów kosmetycznych, 
pomad do włosów i brody, preparatów do pielęgnacji cia-
ła, włosów i brody, żeli kosmetycznych, mleczka kosme-
tycznego, balsamów do ciała i twarzy, kremów kosmetycz-
nych, maseczek kosmetycznych, preparatów do pielęgnacji 
włosów i brody, odżywki do włosów i brody oraz grzebieni 
i szczotek do włosów i brody, prowadzenie sprzedaży przez 
stronę internetową i/lub katalog sprzedaży wykorzystując 
zamówienia korespondencyjne lub telefoniczne oraz przez 
Internet w zakresie artykułów kosmetycznych i higienicz-
nych, produktów perfumeryjnych, perfum i wody zapa-
chowej, czasopism, informatorów i książek, przyborów toa-
letowych, w szczególności szamponów do włosów i brody, 
mydeł i preparatów do mycia, olejów do celów kosmetycz-
nych, pomad do włosów i brody, preparatów do pielęgnacji 
ciała, włosów i brody, żeli kosmetycznych, mleczka kosme-
tycznego, balsamów do ciała i twarzy, kremów kosmetycz-
nych, maseczek kosmetycznych, preparatów do pielęgnacji 
włosów i brody, odżywki do włosów i brody oraz grzebieni 
i szczotek do włosów i brody, organizowanie i prowadzenie 
sieci punktów usługowych i sprzedaży w zakresie artykułów 
kosmetycznych i higienicznych, produktów perfumeryjnych, 
perfum i wody zapachowej, czasopism, informatorów i ksią-
żek, przyborów toaletowych, w szczególności szamponów 
do włosów i brody, mydeł i preparatów do mycia, olejów 
do celów kosmetycznych, pomad do włosów i brody, pre-
paratów do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żeli kosmetycz-
nych, mleczka kosmetycznego, balsamów do ciała i twarzy, 
kremów kosmetycznych, maseczek kosmetycznych, prepa-
ratów do pielęgnacji włosów i brody, odżywki do włosów 
i brody oraz grzebieni i szczotek do włosów i brody, 44 salo-
ny barberskie, salony fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi 
w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych wło-
sów i skóry głowy oraz twarzy, usługi kosmetyki leczniczej 
włosów i brody, usługi kosmetyki leczniczej skóry głowy 
i brody oraz skóry twarzy, usługi pielęgnacji dłoni i stóp, pe-
dicure i manicure, epilacja, depilacja, udzielanie porad z za-
kresu kosmetyki włosów i brody, usługi doradcze w zakresie 
sprzętu kosmetycznego do kosmetyki brody i włosów.

(210) 497460 (220) 2019 03 20
(731) LISIECKI RAFAŁ TALK OUT, Konin
(540) (znak słowny)
(540) TALKOUT
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
urządzenia do wymiany danych, urządzenia łączności bez-
przewodowej, oprogramowanie ładowalne oraz stałe, pro-
gramy komputerowe, mobilne aplikacje, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, komputerowe bazy 

danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, 41 organizowanie 
i prowadzenie kursów, szkoleń, kształcenie ustawiczne, usłu-
gi w zakresie edukacji i nauczania, nauczanie języków, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką 
języków, nie do pobrania, usługi edukacyjne w zakresie prze-
kazywania metod nauczania języków, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, publikowanie książek i materiałów dy-
daktycznych, edukacyjnych, usługi wydawnicze, nagrywanie 
materiałów dydaktycznych, tłumaczenia, porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne, 42 tworze-
nie platform komputerowych, platforma jako usługa [PaaS], 
hosting platform w internecie, dostarczanie/opracowywanie 
wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie jako usłu-
ga – SaaS, usługi opracowywania systemów analitycznych 
opartych o techniki sztucznej inteligencji, usługi zarządza-
nia wiedzą oraz eksploracji danych (data mining), badania, 
projektowanie i rozwój komputerowego oprogramowania, 
sprzętu oraz oprogramowania wbudowanego w urządzenia, 
programów komputerowych, wynajem, leasing oraz aktuali-
zacja komputerowego oprogramowania, w tym poprzez in-
ternet (ASP - application sevice provider), usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, usługi pisania oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
woju sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradz-
two, informacje i konsultacje w zakresie technologii informa-
cyjnych, umożliwianie tymczasowego użytkowania on-line 
niepobieralnego oprogramowania.

(210) 497484 (220) 2019 03 21
(731) SADOWSKI JACEK DEMO, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYRNY ENERGY

(531) 26.01.04, 27.05.01, 24.11.18, 26.13.25, 25.01.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, 
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje sporto-
we wzbogacone proteinami, napoje orzeźwiające, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, soki owocowe lub warzywne, 
wody mineralne i gazowane, napoje serwatkowe, nektary 
owocowe, piwo, 45 licencjonowanie własności intelektual-
nej, prawne administrowanie licencjami.

(210) 497689 (220) 2019 03 26
(731) NOW YOU KNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 69 sexy eyes
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(531) 16.03.13, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.05, 27.07.11, 29.01.12

(510), (511) 9 okulary optyczne, okulary polaryzacyjne, oku-
lary [optyka], okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, 
modne okulary, okulary antyrefleksyjne, okulary do czytania, 
okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, futerały 
na okulary, modne okulary przeciwsłoneczne.

(210) 497716 (220) 2019 03 26
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ESPUKOL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów 
leczniczych, wyroby medyczne przeciw wzdęciom, prepara-
ty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu pokarmo-
wego, środki poprawiające trawienie i perystaltykę jelit, środ-
ki przeciw wzdęciom oraz środki przeczyszczające, płynne 
wyroby medyczne przeciw nadkwasocie i chorobie wrzodo-
wej, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.

(210) 497717 (220) 2019 03 26
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESPUKOL

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.11
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów 
leczniczych, wyroby medyczne przeciw wzdęciom, prepara-
ty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu pokarmo-
wego, środki poprawiające trawienie i perystaltykę jelit, środ-
ki przeciw wzdęciom oraz środki przeczyszczające, płynne 
wyroby medyczne przeciw nadkwasocie i chorobie wrzodo-
wej, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.

(210) 497752 (220) 2019 03 26
(731) KRAMARZ ROBERT PROTONE ADAPTACJE 

AKUSTYCZNE, Alwernia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROTONE

(531) 01.15.24, 26.04.04, 26.04.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 17 termicznie wiązana wata bawełniana, sto-
sowana jako materiał do izolacji akustycznej, płytki lekkiej 
konstrukcji z wełny mineralnej do celów izolacji akustycznej, 
laminaty zawierające pianki poliamidowe do izolacji aku-
stycznej, pianka do użytku w absorpcji akustycznej, panele 
do barier izolacji akustycznej, arkusze akustyczne, płytki aku-
styczne, izolacje akustyczne, izolacje akustyczne budynków, 
panele do izolacji akustycznej, tablice do izolacji akustycznej, 
pianka do izolacji akustycznej, arkusze akustyczne do izolacji, 
płytki akustyczne do izolacji, ekrany akustyczne do izolacji, 
19 materiały budowlane niemetalowe o właściwościach aku-
stycznych, 42 usługi akustycznego pomiaru przepływu po-
wietrza, prowadzenie badań inżynierskich, doradztwo tech-
niczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, 
projektowanie techniczne i doradztwo.

(210) 497757 (220) 2019 03 26
(731) NOWAKOWSKI KRZYSZTOF WYTWÓRNIA SIT SITONO, 

Nekla
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYTWÓRNIA SIT SITA I BLACHY PERFOROWANE 

SITONO WWW.SITONO.PL ROK ZAŁ.1955

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 
26.01.20, 26.01.21, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.11, 29.01.14

(510), (511) 6 wyroby z materiałów metalowych, produk-
ty blacharskie dla budownictwa, boazeria metalowa, kosze 
metalowe, 7 sita (maszyny lub części maszyn), 20 meble, 
35 usługi sprzedaży następujących towarów: wyroby z mate-
riałów metalowych, produkty blacharskie dla budownictwa, 
boazeria metalowa, kosze metalowe, sita (maszyny lub części 
maszyn), meble.

(210) 497765 (220) 2019 03 27
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 alkohol etylowy, 4 spirytus skażony do paliw 
(alkohol etylowy), 32 piwo, 33 spirytus spożywczy, napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka, 40 produkcja napo-
jów alkoholowych na rzecz osób trzecich, usługi destylacji 
alkoholu.

(210) 497768 (220) 2019 03 27
(731) KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREISEL. 447 EXPRESS BETON

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 27.07.01, 
29.01.13

(510), (511) 1 specjalistyczny szybkowiążący beton o wyso-
kiej wytrzymałości.
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(210) 497769 (220) 2019 03 27
(731) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki 
odkażające.

(210) 497773 (220) 2019 03 27
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
(540) NESI
(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 sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-

nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 497775 (220) 2019 03 27
(731) FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW SERVICE

(531) 01.15.23, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi 
rekrutacji personelu.

(210) 497783 (220) 2019 03 27
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
(540) ARTEMON
(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, 
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wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 497794 (220) 2019 03 27
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 1 alkohol etylowy, 4 spirytus skażony do paliw 
(alkohol etylowy), 32 piwo, 33 spirytus spożywczy, napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka, 40 produkcja napo-
jów alkoholowych na rzecz osób trzecich, usługi destylacji 
alkoholu.

(210) 497795 (220) 2019 03 27
(731) KREIMER VLADISLAV, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOMA

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.10, 26.04.11, 
26.01.03, 26.03.04, 27.05.01

(510), (511) 15 elektroniczne instrumenty muzyczne, instru-
menty muzyczne, 35 sprzedaż: elektronicznych instrumen-
tów muzycznych, instrumentów muzycznych.

(210) 497901 (220) 2019 03 29
(731) ROSPENDA-JOHN MAGDALENA, Grąblewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAVARICCI

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie.

(210) 497903 (220) 2019 03 29
(731) ROSPENDA-JOHN MAGDALENA, Grąblewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAVARICCI MODA PLUS SIZE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie.

(210) 497904 (220) 2019 03 29
(731) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
(540) KUCHNIA+
(510), (511) 35 usługi abonenckie w zakresie transmisji stru-
mieniowej treści wideo, multimedialnych i audio, usługi 
abonenckie w zakresie dostępu do treści wideo na żywo lub 
na żądanie za pośrednictwem wszelkich środków komunika-
cji, usługi abonenckie w zakresie usług telewizyjnych, usługi 
abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań fonograficz-
nych oraz wszelkich nośników audio i audiowizualnych, 
usługi abonenckie w zakresie środków przekazu informacji, 
tekstu, dźwięku i/lub obrazu, w szczególności w postaci pu-
blikacji elektronicznych, nieelektronicznych, cyfrowych, oraz 
produktów multimedialnych, usługi abonenckie w zakresie 
kanałów telewizyjnych, 38 usługi komunikacji za pośrednic-
twem telewizji, transmisji telewizyjnej, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja programów za pośrednictwem 
satelity, kabla, sieci komputerowych (w szczególności Inter-
netu), transmisja programów audiowizualnych i kinemato-
graficznych, multimediów, tekstu i obrazów (nieruchomych 
i ruchomych), dźwięków muzycznych i niemuzycznych, usłu-
gi pobierania z sieci filmów oraz innych programów audio 
i audiowizualnych, usługi w zakresie transmisji programów 
telewizyjnych i wyboru kanałów telewizyjnych, usługi udzie-
lania dostępu do wyszukiwarek, które umożliwiają dostęp 
do rekomendacji i wyboru spersonalizowanych programów, 
usługi przekazywania treści wideo, multimedialnych i au-
dio poprzez usługę łączności bezprzewodowej, transmisja 
nagrań wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo 
na żywo lub na życzenie, 41 rozrywka telewizyjna we wszel-
kich środkach przekazu, działalność kulturalna, produkcja 
programów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, fil-
mów, filmów telewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, 
dyskusji, debat, nagrań wideo, nagrań fonograficznych, pre-
zentowanie filmów, koncertów muzycznych, programów te-
lewizyjnych, nagrań wideo, wraz ze spersonalizowaną reko-
mendacją, przygotowywanie napisów do filmów.

(210) 497905 (220) 2019 03 29
(731) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
(540) ALE KINO+
(510), (511) 35 usługi abonenckie w zakresie transmisji stru-
mieniowej treści wideo, multimedialnych i audio, usługi 
abonenckie w zakresie dostępu do treści wideo na żywo lub 
na żądanie za pośrednictwem wszelkich środków komunika-
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cji, usługi abonenckie w zakresie usług telewizyjnych, usługi 
abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań fonograficz-
nych oraz wszelkich nośników audio i audiowizualnych, 
usługi abonenckie w zakresie środków przekazu informacji, 
tekstu, dźwięku i/lub obrazu, w szczególności w postaci pu-
blikacji elektronicznych, nieelektronicznych, cyfrowych, oraz 
produktów multimedialnych, usługi abonenckie w zakresie 
kanałów telewizyjnych, 38 usługi komunikacji za pośrednic-
twem telewizji, transmisji telewizyjnej, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja programów za pośrednictwem sa-
telity, kabla, sieci komputerowych (w szczególności Interne-
tu), transmisja programów audiowizualnych i kinematogra-
ficznych, multimediów, tekstu i obrazów (nieruchomych i ru-
chomych), dźwięków muzycznych i niemuzycznych, usługi 
pobierania z sieci filmów oraz innych programów audio i au-
diowizualnych, usługi w zakresie transmisji programów tele-
wizyjnych i wyboru kanałów telewizyjnych, usługi udzielania 
dostępu do wyszukiwarek, które umożliwiają dostęp do re-
komendacji i wyboru spersonalizowanych programów, usłu-
gi przekazywania treści wideo, multimedialnych i audio po-
przez usługę łączności bezprzewodowej, transmisja nagrań 
wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo 
lub na życzenie, 41 rozrywka telewizyjna we wszelkich środ-
kach przekazu, działalność kulturalna, produkcja programów 
o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów 
telewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dyskusji, de-
bat, nagrań wideo, nagrań fonograficznych, prezentowanie 
filmów, koncertów muzycznych, programów telewizyjnych, 
nagrań wideo, wraz ze spersonalizowaną rekomendacją, 
przygotowywanie napisów do filmów.

(210) 497908 (220) 2019 03 29
(731) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
(540) TELETOON+
(510), (511) 35 usługi abonenckie w zakresie transmisji stru-
mieniowej treści wideo, multimedialnych i audio, usługi 
abonenckie w zakresie dostępu do treści wideo na żywo lub 
na żądanie za pośrednictwem wszelkich środków komunika-
cji, usługi abonenckie w zakresie usług telewizyjnych, usługi 
abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań fonograficz-
nych oraz wszelkich nośników audio i audiowizualnych, 
usługi abonenckie w zakresie środków przekazu informacji, 
tekstu, dźwięku i/lub obrazu, w szczególności w postaci pu-
blikacji elektronicznych, nieelektronicznych, cyfrowych oraz 
produktów multimedialnych, usługi abonenckie w zakresie 
kanałów telewizyjnych, 38 usługi komunikacji za pośrednic-
twem telewizji, transmisji telewizyjnej, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja programów za pośrednictwem sa-
telity, kabla, sieci komputerowych (w szczególności Interne-
tu), transmisja programów audiowizualnych i kinematogra-
ficznych, multimediów, tekstu i obrazów (nieruchomych i ru-
chomych), dźwięków muzycznych i nie muzycznych, usługi 
pobierania z sieci filmów oraz innych programów audio i au-
diowizualnych, usługi w zakresie transmisji programów tele-
wizyjnych i wyboru kanałów telewizyjnych, usługi udzielania 
dostępu do wyszukiwarek, które umożliwiają dostęp do re-
komendacji i wyboru spersonalizowanych programów, usłu-
gi przekazywania treści wideo, multimedialnych i audio po-
przez usługę łączności bezprzewodowej, transmisja nagrań 
wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo 
lub na życzenie, 41 rozrywka telewizyjna we wszelkich środ-
kach przekazu, działalność kulturalna, produkcja programów 
o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów 
telewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dyskusji, de-
bat, nagrań wideo, nagrań fonograficznych, prezentowanie 

filmów, koncertów muzycznych, programów telewizyjnych, 
nagrań wideo, wraz ze spersonalizowaną rekomendacją, 
przygotowywanie napisów do filmów.

(210) 497909 (220) 2019 03 29
(731) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
(540) MINIMINI+
(510), (511) 35 usługi abonenckie w zakresie transmisji 
strumieniowej treści wideo, multimedialnych i audio, usługi 
abonenckie w zakresie dostępu do treści wideo na żywo 
lub na żądanie za pośrednictwem wszelkich środków ko-
munikacji, usługi abonenckie w zakresie usług telewizyj-
nych, usługi abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań 
fonograficznych oraz wszelkich nośników audio i audiowi-
zualnych, usługi abonenckie w zakresie środków przekazu 
informacji, tekstu, dźwięku i/lub obrazu, w szczególności 
w postaci publikacji elektronicznych, nieelektronicznych, 
cyfrowych, oraz produktów multimedialnych, usługi abo-
nenckie w zakresie kanałów telewizyjnych, 38 usługi komu-
nikacji za pośrednictwem telewizji, transmisji telewizyjnej, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja progra-
mów za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputero-
wych (w szczególności Internetu), transmisja programów 
audiowizualnych i kinematograficznych, multimediów, 
tekstu i obrazów (nieruchomych i ruchomych), dźwięków 
muzycznych i niemuzycznych, usługi pobierania z sieci 
filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, 
usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i wy-
boru kanałów telewizyjnych, usługi udzielania dostępu 
do wyszukiwarek, które umożliwiają dostęp do rekomen-
dacji i wyboru spersonalizowanych programów, usługi 
przekazywania treści wideo, multimedialnych i audio po-
przez usługę łączności bezprzewodowej, transmisja nagrań 
wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo 
lub na życzenie, 41 rozrywka telewizyjna we wszelkich 
środkach przekazu, działalność kulturalna, produkcja pro-
gramów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, 
filmów telewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dys-
kusji, debat, nagrań wideo, nagrań fonograficznych, pre-
zentowanie filmów, koncertów muzycznych, programów 
telewizyjnych, nagrań wideo, wraz ze spersonalizowaną 
rekomendacją, przygotowywanie napisów do filmów.

(210) 497910 (220) 2019 03 29
(731) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
(540) PLANETE+
(510), (511) 35 usługi abonenckie w zakresie transmisji 
strumieniowej treści wideo, multimedialnych i audio, usługi 
abonenckie w zakresie dostępu do treści wideo na żywo 
lub na żądanie za pośrednictwem wszelkich środków ko-
munikacji, usługi abonenckie w zakresie usług telewizyj-
nych, usługi abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań 
fonograficznych oraz wszelkich nośników audio i audiowi-
zualnych, usługi abonenckie w zakresie środków przekazu 
informacji, tekstu, dźwięku i/lub obrazu, w szczególności 
w postaci publikacji elektronicznych, nieelektronicznych, 
cyfrowych, oraz produktów multimedialnych, usługi abo-
nenckie w zakresie kanałów telewizyjnych, 38 usługi komu-
nikacji za pośrednictwem telewizji, transmisji telewizyjnej, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja progra-
mów za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputero-
wych (w szczególności Internetu), transmisja programów 
audiowizualnych i kinematograficznych, multimediów, 



Nr  ZT23/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 53

tekstu i obrazów (nieruchomych i ruchomych), dźwięków 
muzycznych i niemuzycznych, usługi pobierania z sieci 
filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, 
usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i wy-
boru kanałów telewizyjnych, usługi udzielania dostępu 
do wyszukiwarek, które umożliwiają dostęp do rekomen-
dacji i wyboru spersonalizowanych programów, usługi 
przekazywania treści wideo, multimedialnych i audio po-
przez usługę łączności bezprzewodowej, transmisja nagrań 
wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo 
lub na życzenie, 41 rozrywka telewizyjna we wszelkich 
środkach przekazu, działalność kulturalna, produkcja pro-
gramów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, 
filmów telewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dys-
kusji, debat, nagrań wideo, nagrań fonograficznych, pre-
zentowanie filmów, koncertów muzycznych, programów 
telewizyjnych, nagrań wideo, wraz ze spersonalizowaną 
rekomendacją, przygotowywanie napisów do filmów.

(210) 497913 (220) 2019 03 29
(731) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
(540) DOMO+
(510), (511) 35 usługi abonenckie w zakresie transmisji 
strumieniowej treści wideo, multimedialnych i audio, usługi 
abonenckie w zakresie dostępu do treści wideo na żywo 
lub na żądanie za pośrednictwem wszelkich środków ko-
munikacji, usługi abonenckie w zakresie usług telewizyj-
nych, usługi abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań 
fonograficznych oraz wszelkich nośników audio i audiowi-
zualnych, usługi abonenckie w zakresie środków przekazu 
informacji, tekstu, dźwięku i/lub obrazu, w szczególności 
w postaci publikacji elektronicznych, nieelektronicznych, 
cyfrowych, oraz produktów multimedialnych, usługi abo-
nenckie w zakresie kanałów telewizyjnych, 38 usługi komu-
nikacji za pośrednictwem telewizji, transmisji telewizyjnej, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja progra-
mów za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputero-
wych (w szczególności Internetu), transmisja programów 
audiowizualnych i kinematograficznych, multimediów, 
tekstu i obrazów (nieruchomych i ruchomych), dźwięków 
muzycznych i niemuzycznych, usługi pobierania z sieci 
filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, 
usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i wy-
boru kanałów telewizyjnych, usługi udzielania dostępu 
do wyszukiwarek, które umożliwiają dostęp do rekomen-
dacji i wyboru spersonalizowanych programów, usługi 
przekazywania treści wideo, multimedialnych i audio po-
przez usługę łączności bezprzewodowej, transmisja nagrań 
wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo 
lub na życzenie, 41 rozrywka telewizyjna we wszelkich 
środkach przekazu, działalność kulturalna, produkcja pro-
gramów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, 
filmów telewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dys-
kusji, debat, nagrań wideo, nagrań fonograficznych, pre-
zentowanie filmów, koncertów muzycznych, programów 
telewizyjnych, nagrań wideo, wraz ze spersonalizowaną 
rekomendacją, przygotowywanie napisów do filmów.

(210) 497918 (220) 2019 03 29
(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) NOWY LEPSZY SMAK HARNAŚ JASNE PEŁNE 
UDOSKONALONA RECEPTURA 6 %

(531) 06.01.99, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 02.01.01, 
02.01.04

(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(210) 497955 (220) 2019 03 30
(731) AC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia 
i aparaty do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania 
dźwięku i obrazu, elektryczne i elektroniczne urządzenia 
kontrolno - sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, 
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe i przeciwpo-
żarowe, sygnalizatory świetlne, dźwiękowe, mechaniczne, 
urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowanie 
informatyczne na powszechnie dostępnych nośnikach 
informacji, programy komputerowe ładowalne i nagrane, 
oprogramowanie systemowe komputerów, komputery 
i sprzęt komputerowy, domofony, wideofony, 35 usługi 
w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środ-
ków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem internetu, 
organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, koja-
rzenie kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu trans-
akcji biznesowych, sprzedaż w systemie tradycyjnym i po-
przez internet: elektrycznych i elektronicznych urządzeń 
i aparatów do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania 
dźwięku i obrazu, elektrycznych i elektronicznych urządzeń 
kontrolno - sterujących, elektrycznych urządzeń pomia-
rowych, elektrycznych instalacji przeciwwłamaniowych 
i przeciwpożarowych, sygnalizatorów świetlnych, dźwię-
kowych, mechanicznych, urządzeń do kontroli i regulacji 
ciepła, oprogramowania informatycznego na powszechnie 
dostępnych nośnikach informacji, programów kompute-
rowych ładowalnych i nagranych, oprogramowania syste-
mowego komputerów, komputerów i sprzętu kompute-
rowego, domofonów, wideofonów, 37 usługi montażowe 
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z zakresu inteligentnych instalacji elektrycznych i elektro-
nicznych, sieci teleinformatycznych, systemów audio i wi-
deo, systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, 
systemów telewizji wewnętrznej budynku, systemów au-
tomatyki budynku, sieci komputerowych, usługi z zakresu 
uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjnego i pogwa-
rancyjnego systemów do obsługi inteligentnego budynku, 
42 usługi z zakresu projektowania: inteligentnych instalacji, 
automatyki budynku, sieci komputerowych, systemów 
bezpieczeństwa, systemów audio i wideo oraz doradztwo 
w tym zakresie.

(210) 498001 (220) 2019 04 01
(731) SARE SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARE system way to sell

(531) 27.05.01, 29.01.03
(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 kompilacji 
informacji do komputerowych baz danych, systematyzacja 
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) 498024 (220) 2019 04 01
(731) JAKUBOWSKI KRZYSZTOF ARTUR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sztuka gadania
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach.

(210) 498036 (220) 2019 04 01
(731) OPACTWO BENEDYKTYNÓW W TYŃCU, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Piękna Litera
(510), (511) 16 szablony z literami, prace kaligraficzne, zeszy-
ty do kaligrafii, atrament kaligraficzny, zeszyty do kaligrafii 
piórem, 41 publikowanie literatury instruktażowej, naucza-
nie kaligrafii, usługi kaligrafii, publikacja materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie książek, publikowanie podręczników, 
publikowanie materiałów drukowanych.

(210) 498070 (220) 2019 04 01
(731) GABRYSIAK DARIUSZ, Opatów
(540) (znak słowny)
(540) RIKO
(510), (511) 12 wózki dziecięce, pokrowce wózków dzie-
cięcych, pokrycia wózków dziecięcych, osłony do wóz-
ków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych, uprzęże 

do wózków dziecięcych, samochodowe foteliki dziecięce, 
dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, 
szelki bezpieczeństwa do nosidełek dziecięcych do pojaz-
dów, śpiwory do wózków dziecięcych stanowiące ich nie-
odłączną część, 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia 
na ciele, torby do noszenia niemowląt przez ramię, nosideł-
ka do noszenia niemowląt przez ramię, chusty do noszenia 
niemowląt, nosidełka kangurki niemowlęce, torby na ak-
cesoria do przewijania, parasole do wózków dziecięcych, 
28 zabawki, huśtawki, huśtawki dla dzieci, leżaczki bujane 
(zabawki), wózki dla lalek.

(210) 498072 (220) 2019 04 01
(731) IP CENTRUM MICHALAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IP Centrum Intellectual Property

(531) 03.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o eduka-
cji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, pu-
blikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
wyższe uczelnie.

(210) 498073 (220) 2019 04 01
(731) SKIBA DAWID, TRZMIEL ELIZA INTER GROUP SPÓŁKA 

CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Maniking
(510), (511) 8 pilniki do paznokci, pilniki do stóp, pilniki 
do paznokci nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektrycz-
ne, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilni-
ków do paznokci, zestawy do manicure, zestawy do mani-
cure, elektryczne, polerki do paznokci do manicure, futerały 
na przyrządy do manicure, przybory do manicure i pedicu-
re, zestawy do pedicure, elektryczne zestawy do pedicure, 
nożyczki do skórek wokół paznokcia, pincety, przyrządy 
ręczne do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręcz-
ne do usuwania twardego naskórka, cążki do paznokci, no-
życzki do paznokci, obcinacze do paznokci, polerki do pa-
znokci nieelektryczne, elektryczne urządzenia polerujące 
do paznokci, cążki do obcinania paznokci, polerki do pa-
znokci, elektryczne lub nieelektryczne, 35 usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
pilniki do paznokci, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pilniki do stóp, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: pilniki 
do stóp, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: pilniki do paznokci nieelektryczne, usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
pilniki do paznokci nieelektryczne, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pilniki do pa-
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znokci, elektryczne, usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: pilniki do paznokci, elektrycz-
ne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: wymienne głowice obrotowe do elektro-
nicznych pilników do paznokci, usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: wymienne głowice 
obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zestawy do manicure, usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: zestawy do manicure, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: zestawy do manicure, elektryczne, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: zesta-
wy do manicure, elektryczne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: polerki do paznokci 
do manicure, usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: polerki do paznokci do manicure, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: futerały na przyrządy do manicure, usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
futerały na przyrządy do manicure, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: przybory 
do manicure i pedicure, usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: przybory do manicure 
i pedicure, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: zestawy do pedicure, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: zestawy 
do pedicure, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: elektryczne zestawy do pedicure, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne zestawy do pedicure, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
nożyczki do skórek wokół paznokcia, usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: nożyczki 
do skórek wokół paznokcia, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pincety, usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
pincety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: przyrządy ręczne do złuszczania mar-
twego naskórka, usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: przyrządy ręczne do złuszczania 
martwego naskórka, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przyrządy ręczne do usuwa-
nia twardego naskórka, usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: przyrządy ręczne do usuwa-
nia twardego naskórka, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: cążki do paznokci, usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
cążki do paznokci, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nożyczki do paznokci, usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: nożyczki do paznokci, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: obcinacze do pa-
znokci, usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: obcinacze do paznokci, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: poler-
ki do paznokci nieelektryczne, usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: polerki do paznokci 
nieelektryczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: elektryczne urządzeni polerujące 
do paznokci, usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: elektryczne urządzenia polerujące 
do paznokci, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: cążki do obcinania paznokci, usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 

cążki do obcinania paznokci, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: polerki do paznok-
ci, elektryczne lub nieelektryczne, usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: polerki do pa-
znokci, elektryczne lub nieelektryczne.

(210) 498075 (220) 2019 04 01
(731) MAZUR MATEUSZ PIOTR, Ossa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO. SPORTSWEAR

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 25 produkcja odzieży sportowej, bandany 
na szyję, bluzki, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], 
dżerseje [ubrania], kąpielówki, kombinezony dla narciarzy 
wodnych, koszulki gimnastyczne, kurtki [odzież], legginsy, 
nakrycia głowy [odzież], odzież, odzież dla automobilistów, 
odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, 
odzież wodoodporna, okrycia wierzchnie [odzież], pod-
koszulki, potniki, skarpetki, slipy, spodnie, stroje kąpielowe, 
szaliki, T-shirty, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, trykoty 
[ubrania].

(210) 498078 (220) 2019 04 01
(731) Unipharm Laboratories Limited, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) BALLAMIN TM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność 
i substancje dietetyczne do celów leczniczych lub weteryna-
ryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, 
materiały do plombowania zębów, 10 aparaty i instrumenty 
medyczne i weterynaryjne, artykuły do karmienia i smoczki, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy do fi-
zjoterapii, 32 napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji 
napojów, soki, woda [napoje], napoje izotoniczne [nie do ce-
lów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów 
medycznych].

(210) 498088 (220) 2019 04 02
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) TARSINT
(510), (511) 17 proszki polimerowe do druku 3D, proszki 
polimerowe w tym z dodatkami do spiekania laserowe-
go w technologii SLS, proszki z zawartością poliamidu  
do druku 3D.

(210) 498089 (220) 2019 04 02
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) TARFUSE
(510), (511) 17 filamenty z tworzyw sztucznych do druku 3D, 
filamenty z tworzyw sztucznych z dodatkami do technologii 
przyrostowych FDM, filamenty poliamidowe do druku 3D.
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(210) 498091 (220) 2019 04 02
(731) POLAK MIROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I C G IPECO CAPITAL GROUP

(531) 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 05.13.07
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], 37 renowacja i naprawa budyn-
ków, odnawianie i renowacja budynków, 42 usługi architek-
toniczne, 45 usługi prawne.

(210) 498094 (220) 2019 04 02
(731) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE 

PRZETWÓRCÓW I PRODUCENTÓW PRODUKTÓW 
EKOLOGICZNYCH POLSKA EKOLOGIA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA EKOLOGIA

(531) 29.01.14, 03.07.07, 01.17.11, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace 
biurowe.

(210) 498096 (220) 2019 04 02
(731) POLAK MIROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I C G LEGAL

(531) 05.13.07, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 
29.01.12

(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 498097 (220) 2019 04 02
(731) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MEDIA EXPERT PRIME
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wy-
dawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów 
sprzedaży następujących towarów: urządzenia kuchenne 
elektrotechniczne - pralki, prasownice elektryczne, otwie-
racze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszar-
ki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice 
do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowe-
go, krajalnice do chleba, malaksery, maselnice, maszynki 
do siekania, urządzenia o napędzie silnikowym do prania, 
czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa, 
miksery, młynki elektryczne, wyciskacze soków, nożyczki 
elektryczne, odkurzacze do użytku domowego, rozdrab-
niarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane 
i czyste, dyktafony, kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, 
dyski kompaktowe, kasety, sprzęt przetwarzający dane, kom-
putery i osprzęt komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty 
telefoniczne, żelazka elektryczne, zapalniczki elektryczne 
samochodowe, gry telewizyjne, programy komputerowe 
i oprogramowanie komputerów, kasy sklepowe, sprzęt prze-
łączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpiecz-
niki, aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne, okulary, 
urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów, 
do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia 
i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do goto-
wania, artykuły oświetleniowe, lampy gazowe i elektryczne, 
świeczniki, abażury, żyrandole, klosze, obudowy, zwieszenia 
do lamp, lampki choinkowe, latarki, żarówki, gazowe, elek-
tryczne, gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich, ku-
chenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy do kawy, kominki 
domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice, 
opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektryczne 
do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, in-
stalacje sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, meble, druki, 
maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, 
gazety, franszyza w zakresie: reklamy, promocji sprzedaży, 
informacji handlowej, pokazów towarów, badania rynku, 
doradztwa w prowadzeniu, zarządzaniu i organizacji działal-
ności gospodarczej i zaopatrzenia, usługi w zakresie: admi-
nistrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów 
promocyjnych i reklamowych, projektowania i pośrednictwa 
w rozpowszechnianiu reklam w środkach masowego przeka-
zu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów 
reklamowych, badania rynku, usługi telemarketingowe, po-
średnictwa biznesowego i wspomagające w zawieraniu i re-
alizacji transakcji, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, 
badania i oceny biznesu, prowadzenie baz danych związa-
nych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i zjazdów, 
wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych, usługi 
w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.
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(210) 498101 (220) 2019 04 02
(731) BUSINESS SPORTS PROMOTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS SPORTS PROMOTION BSP

(531) 29.01.14, 01.01.03, 01.01.10, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 
27.05.17, 27.05.23, 24.01.15, 24.01.17

(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, plano-
wanie przyjęć (rozrywka), organizowanie konkursów (eduka-
cja lub rozrywka), organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie  
i prowadzenie koncertów, organizowanie balów, chronome-
traż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywko-
wych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, prowadzenie 
zajęć fitness, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem 
pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], usługi rozrywkowe, usługi szkolenio-
we zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, 
wynajmowanie obiektów sportowych.

(210) 498103 (220) 2019 04 02
(731) BUNURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DISCONTU
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, oprogramowanie do telefo-
nów komórkowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, oprogramowanie informatyczne do telefonów 
komórkowych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, aplikacje do pobrania, które śledzą, rejestrują, 
raportują i obliczają dług, 36 transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, transfer elektroniczny środków pieniężnych dla 
innych, transfer elektroniczny funduszy, usługi przelewów 
pieniężnych z wykorzystaniem kart elektronicznych, karty kre-
dytowe, karty debetowe, karty rabatowe, przetwarzanie płat-
ności elektronicznych, usługi finansowe, przelewy pieniężne, 
transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi przekazów 
pieniężnych, wymiana i przelew środków pieniężnych, usługi 
płatnicze dla klientów indywidualnych, udostępnianie kalkula-
cji kosztów online w zakresie finansów osobistych, sprawiedli-
wości, wydatków, zadłużenia, sald i podatków.

(210) 498107 (220) 2019 04 02
(731) FURMAŃCZYK MONIKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OBIEKTYWNIE NAKRĘCENI
(510), (511) 40 cyfrowe polepszanie zdjęć, obróbka zdjęć fo-
tograficznych, obróbka filmów fotograficznych, drukowanie 
cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, 41 produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, studia filmowe, produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, nagrywanie wideo, fotografia, usługi fotografów, 
montaż filmów fotograficznych, edycja zdjęć.

(210) 498114 (220) 2019 04 02
(731) TIAN CILAI, Bielawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIAN HOUSE

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.12, 28.03.99, 26.04.01, 
26.04.08, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.25

(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi ogródków piw-
nych, usługi kateringowe, usługi barowe, usługi w zakresie 
bankietów.

(210) 498122 (220) 2019 04 02
(731) MERKURY ATELIERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) PROFI-TEX-STYLE
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etui na karty [portfele], etui 
na karty kredytowe, etui na klucze, etykiety skórzane, koper-
ty ze skóry do pakowania, kosmetyczki bez wyposażenia, 
kufry bagażowe, myśliwskie worki [akcesoria do polowań], 
organizery podróżne przystosowane do bagażu, plecaki, po-
dróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, przywiesz-
ki do bagażu, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, skórza-
ne smycze, sznurkowe siatki na zakupy, sznurówki skórzane, 
teczki konferencyjne, torby, walizki, walizki z kółkami, zesta-
wy podróżne [wyroby skórzane], 25 apaszki [chustki], banda-
ny na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, buty 
sportowe, buty sznurowane, chustki [apaszki], czapki jako na-
krycia głowy, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], kamizelki, 
kombinezony [odzież], koszule, kurtki [odzież], legginsy, na-
krycia głowy, obuwie, odzież, opaski na głowę, paski [odzież], 
podkoszulki bez rękawów, rękawiczki, skarpetki, spódnice, 
swetry, szale.

(210) 498125 (220) 2019 04 02
(731) TDV DENTAL LTDA., Pomerode-SC, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TDV

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.23, 26.01.03, 
26.13.25

(510), (511) 5 preparaty i materiały dentystyczne, materiały 
do leczenia zębów, stopy dentystyczne, ceramika denty-
styczna, kompozyty dentystyczne, wypełnienia ubytków zę-
bów, porcelana do wymiany zębów, dentystyczne materiały 
ścierne, taśmy do protez dentystycznych, kwas alginowy 
do użytku medycznego, amalgamat do celów dentystycz-
nych, kauczuk do celów dentystycznych, wosk do odcisków 
dentystycznych, materiały utrwalające do celów dentystycz-
nych, cement dentystyczny, mastyks dentystyczny, denty-
styczne środki do polerowania oraz preparaty do plombo-
wania zębów.
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(210) 498128 (220) 2019 04 02
(731) BIELECKI PATRYK, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GG GYMTIME

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.22, 21.03.13, 26.01.03, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.19

(510), (511) 18 torby, torby podróżne, torby sportowe, pleca-
ki, torebki noszone na biodrach, torby gimnastyczne, worki 
marynarskie, portfele i portmonetki,torby, torby podróżne, 
torby sportowe, plecaki, torebki noszone na biodrach, 21 bu-
telki, shakery sprzedawane puste, bidony [puste], pojemniki 
do przechowywania żywności, termoizolacyjne pojemniki 
na żywność lub napoje, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
buty sportowe, odzież na siłownię, odzież typu fitness, odzież 
treningowa, odzież sportowa, stroje sportowe, komplety 
sportowe, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], opaski 
na głowę jako odzież, opaski przeciwpotne na nadgarstek, 
opaski na szyję, opaski na biust (odzież), kurtki jako odzież 
sportowa, legginsy (spodnie), sukienki, sukienki sportowe, 
spódnice, swetry, body (odzież), bluzy, bluzy z kapturem, 
koszulki, t-shirt, spodnie, spodnie dresowe, skarpetki, odzież 
w stylu sportowym, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
bielizna.

(210) 498138 (220) 2019 04 03
(731) ADEQUATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, au-
dyt skomputeryzowany, audyt działalności gospodarczej, 
doradztwo związane z audytem, usługi i doradztwo reklamo-
we i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe on-
-line, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem błoga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości 
marki, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych i marketingowych, reklama na billboardach 
elektronicznych, reklama biznesowych stron internetowych, 
udzielanie informacji związanych z reklamą, rozpowszechnia-
nie danych związanych z reklamą, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama w Internecie dla osób 
trzecich, badania rynku i analizy biznesowe, outsourcing, 
pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, do-
radztwo w zakresie efektywności biznesowej, udostępnia-
nie informacji dla biznesu świadczonych za pośrednictwem 
witryny internetowej w zakresie wykorzystywania Internetu 

oraz innych mediów interaktywnych w celach reklamowych 
i marketingowych, promowanie świadomości w społeczno-
ści biznesowej dotyczącej korzystania z Internetu oraz innych 
mediów interaktywnych w celach reklamowych i rynkowych, 
promowanie interesów społeczności związanych z reklamą 
i marketingiem w dziedzinie interaktywnego reklamowania 
i marketingu on-line, usługi marketingowe za pośrednic-
twem wyszukiwarek internetowych, konsultacje dotyczące 
optymalizacji wyszukiwarek, usługi w zakresie tworzenia mar-
ki, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie 
strategii rozwoju marki, usługi reklamowe służące tworzeniu 
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi doradz-
twa w zakresie public relations, badania w zakresie public 
relations, usługi badania opinii publicznej, badania rynku 
mediów i reklamy, szkolenia z zakresu public relations, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie 
public relations, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, mediach dru-
kowanych i elektronicznych (Internet), wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, usługi merchandisingu, przygotowy-
wanie materiałów reklamowych i merchandisingowych dla 
osób trzecich, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu 
w tym e-handlu, opracowywanie biznesowych danych sta-
tystycznych, analiza danych statystycznych z badań rynku, 
opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i in-
formacji handlowych, dostarczanie informacji statystycznych 
dotyczących biznesu, udostępnianie biznesowych informa-
cji statystycznych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi dopasowywania w ramach sieci rekla-
mowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów mię-
dzy reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, 
41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, 
szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie umiejętno-
ści biznesowych, szkolenia z zakresu public relations, usługi 
edukacyjne, udostępnianie edukacyjnych zajęć, seminariów 
i warsztatów online w dziedzinie interaktywnych nośników 
reklamy i marketingu, seminaria i warsztaty on-line w dziedzi-
nie reklamy i marketingu, publikacje multimedialne, 42 pro-
jektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, doradztwo związane z oprogramo-
waniem do systemów komunikacyjnych, badania projektowe 
związane z oprogramowaniem, opracowywanie i wdrażanie 
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramo-
wania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie 
ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komu-
nikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług 
medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące 
opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzi-
nie usług medialnych, usługi udostępniania czasu dostępu 
do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostęp-
niania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do ser-
werów internetowych, prowadzenie serwerów i portali inter-
netowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, 
doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwa-
niem danych komputerowych, doradztwo związane z ak-
tualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo 
związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, 
tworzenie platform internetowych do handlu elektroniczne-
go, konserwacja oprogramowania używanego w obszarze 
handlu elektronicznego, doradztwo związane z tworzeniem 
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektro-
nicznego, usługi utrzymywania stron internetowych, usługi 
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projektowania wyszukiwarek internetowych, udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, udostępnianie wyszukiwarek 
do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, 
udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi 
opcjami wyszukiwania, zarządzanie stronami internetowymi 
na rzecz osób trzecich, obsługiwanie wyszukiwarek, skom-
puteryzowane przechowywanie informacji biznesowych, 
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych 
dla usług on-line i Internetu, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania 
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, hosting platform 
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet.

(210) 498140 (220) 2019 04 03
(731) GOŁACKI GRZEGORZ KUCAK, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCAK

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie 
(bufety), kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, samoobsługa (restauracje), stołówki, usługi 
barowe.

(210) 498141 (220) 2019 04 03
(731) PERDEUSZ BARTŁOMIEJ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) roomy

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.08, 
26.11.12

(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania [mieszkania], wy-
najem mieszkań, 43 wynajmowanie zakwaterowania na po-
byt czasowy.

(210) 498144 (220) 2019 04 03
(731) CONSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 24.15.03, 
24.15.08

(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem mieszkań i pomieszczeń 
biurowych, 37 usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości 
mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, bu-
dowa nieruchomości przemysłowych, rozbiórka budynków, 
nadzór budowlany, montaż rusztowań, wynajem maszyn 

budowlanych, wynajem narzędzi budowlanych, konserwa-
cja i naprawa budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, 42 projektowanie budynków, 
projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz 
komercyjnych.

(210) 498149 (220) 2019 04 03
(731) PUBLIC MATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CATCH-ME

(531) 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 telekomunikacja, 39 transport, pakowanie 
i składowanie lewarów, organizowanie podróży, 42 projek-
towanie sprzętu komputerowego, projektowanie urządzeń 
i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie i rozwój 
sprzętu komputerowego, usługi naukowe i technologicz-
ne, naukowe usługi programowania komputerów, usługi 
w zakresie projektowania naukowego, usługi naukowe i ba-
dania w tym zakresie, przemysłowe analizy i usługi badaw-
cze, analiza sygnałów telekomunikacyjnych, badania, opra-
cowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 498150 (220) 2019 04 03
(731) PUBLIC MATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) CATCH-ME
(510), (511) 38 telekomunikacja, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 42 projek-
towanie sprzętu komputerowego, projektowanie urządzeń 
i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie i rozwój 
sprzętu komputerowego, usługi naukowe i technologicz-
ne, naukowe usługi programowania komputerów, usługi 
w zakresie projektowania naukowego, usługi naukowe i ba-
dania w tym zakresie, przemysłowe analizy i usługi badaw-
cze, analiza sygnałów telekomunikacyjnych, badania, opra-
cowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 498151 (220) 2019 04 03
(731) BIBLIOTEKA KRAKÓW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) czas LITERATURY

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie.
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(210) 498154 (220) 2019 04 03
(731) SMARTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moonie’s

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.13, 27.05.17, 01.01.05, 01.07.12, 
24.11.25, 29.01.12

(510), (511) 24 kocyki dziecięce, kocyki do owijana niemow-
ląt (różki), bielizna pościelowa i koce, ręczniki duże, koce 
do łóżeczek dziecięcych, koce bawełniane, koce dla niemow-
ląt, kołdry, osłony do łóżek dziecięcych, pościel, poszewki 
na kołdry, poszewki na poduszki, prześcieradła do łóżek 
dziecięcych, ręczniki dla dzieci, tkaniny ubraniowe, 25 buty 
skórzane, buty dziecięce, buty dla niemowląt, buty na rzepy, 
sandały i buty plażowe, odzież dziecięca, 28 zabawki, zabaw-
ki z tkanin, zabawki pluszowe, zabawki dla niemowląt, za-
bawki dla dzieci, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych.

(210) 498156 (220) 2019 04 03
(731) BABOOSHKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 498159 (220) 2019 04 03
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE CEDETRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeDe Trans

(531) 29.01.13, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 
27.05.17, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18

(510), (511) 39 transport, spedycja, magazynowanie.

(210) 498161 (220) 2019 04 03
(731) ENVIPRO TERRATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARBOTERA

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.05.01, 26.05.15, 05.03.13, 
05.03.15

(510), (511) 1 preparaty poprawiające kondycję gleby.

(210) 498165 (220) 2019 04 03
(731) LLOYD APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rent like home.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomością, wynajem nie-
ruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości.

(210) 498166 (220) 2019 04 03
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VALUSED Noc Plus

(531) 05.05.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
wyroby medyczne, produkty lecznicze.

(210) 498184 (220) 2019 04 03
(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakal Naturalnie

(531) 02.09.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 warzywa, owoce i nasiona przetworzone, 
przetworzone: orzechy ziemne, laskowe, włoskie, orzechy 
nerkowca, orzechy pistacjowe, migdały, orzechy brazylijskie, 
orzechy pekan oraz ich mieszanki, owoce suszone, suszone 
morele, śliwki, jabłka, żurawina, daktyle, rodzynki oraz mie-
szanki owoców suszonych, chipsy owocowe, wiórki kokoso-
we, przetworzone pestki dyni, słonecznika, mieszanki ziaren 
przetworzonych, mieszanki owoców przetworzonych, skórki 
z owoców kandyzowane, bakalie, mieszanki bakalii, 31 nasio-
na jadalne nieprzetworzone i ich mieszanki, nieprzetworzo-
ne orzechy, migdały, orzechy.
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(210) 498194 (220) 2019 04 04
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) niagara
(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) 498196 (220) 2019 04 04
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) niagara pruszyński
(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) 498197 (220) 2019 04 04
(731) NESTLÉ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1817 NAŁ NAŁĘCZOWIANKA

(531) 07.01.01, 25.07.07, 26.01.03, 26.11.08, 26.11.01, 27.05.17, 
26.01.17, 29.01.13

(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.

(210) 498199 (220) 2019 04 04
(731) NESTLÉ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAŁĘCZOWIANKA

(531) 27.05.17, 29.01.04
(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.

(210) 498216 (220) 2019 04 04
(731) DAVID VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUATTROS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 amortyzatory gazowe i hydrauliczne 
do samochodów.

(210) 498233 (220) 2019 04 03
(731) REMARK-KAYSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Batorowo
(540) (znak słowny)
(540) remark
(510), (511) 7 wkłady do maszyn filtrujących, oddzielacze 
cieczy, maszyny do separacji cieczy, zawory, filtry [części 
maszyn lub silników], obudowy maszyn, 11 centralne insta-
lacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, centralne 
urządzenia klimatyzacyjne, elektrostatyczne filtry powietrza, 
filtry do instalacji przemysłowych, filtry do klimatyzacji, fil-
try do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry do użycia 
z urządzeniami do ogrzewania, filtry do użytku przemysło-
wego i domowego, filtry do użytku z urządzeniami do kli-
matyzacji, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry powietrza, 
instalacje klimatyzacyjne, filtry do użycia z urządzeniami 
do wytwarzania pary, 24 materiały do filtrowania, materiały 
do filtrowania z tekstylnych materiałów, materiały nietkane 
w postaci bel do użytku w produkcji, materiały tekstylne 
w belach do użytku w produkcji filtrów przemysłowych, 
tkaniny, tkaniny do filtrowania, tkaniny do użytku prze-
mysłowego, tkaniny przemysłowe, włókna do filtrowania, 
tkaniny aeracyjne, maty filtracyjne, filce igłowe, 42 badania 
inżynieryjne, doradztwo techniczne, doradztwo technolo-
giczne, doradztwo w zakresie technologii filtracji, inżynieria 
techniczna, pomiary inżynieryjne, profesjonalne doradztwo 
w zakresie wykorzystywania technologii, projektowanie 
systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne, usługi 
w zakresie doradztwa technologicznego.

(210) 498252 (220) 2019 04 04
(731) FSZ POLLENA-AROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aroma

(531) 05.05.03, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 chemiczne kompozycje zapachowe i kompo-
nenty dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego i chemii 
gospodarczej, 3 produkty kosmetyczne: szampony, balsamy, 
mydła, kremy, toniki, mleczka, śmietanki, dezodoranty, pły-
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ny do mycia, perfumy, wody toaletowe, maseczki, odżywki 
do włosów, pianki do układania włosów, środki zapachowe 
do kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, proszki 
do prania, płyny do prania, środki czyszczące, środki do my-
cia naczyń, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów, 
odżywki kosmetyczne, oleje do masażu, środki do golenia, 
pudry, szminki, mieszaniny zapachowe, środki do opalania, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrak-
ty do perfum, sole do kąpieli, preparaty do kąpieli, saszetki 
zapachowe, produkty toaletowe, kosmetyki upiększające, 
preparaty do golenia, 5 produkty farmaceutyczne, środki 
do nacierania i inhalacji o działaniu leczniczym, preparaty za-
wierające substancje naturalne o działaniu wspomagającym 
leczenie, preparaty do kąpieli terapeutycznych, waciki do ce-
lów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, podpaski i tampony nasączone płynami farma-
ceutycznymi, sole do kąpieli do celów leczniczych, balsamy 
i oleje do celów leczniczych.

(210) 498266 (220) 2019 04 04
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) #ideapay
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elek-
tryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumu-
latorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne 
nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, bankomaty, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzają-
cy dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty 
bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze 
i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty 
zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne, 
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, progra-
my komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji auten-
tyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: 
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, 
taśmach i dyskach kompaktowych, programy komputerowe 
aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy 
komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania 
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania 
i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez oso-
by oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, 
urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania 
płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewo-
dowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektro-
nicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywa-
nia, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji 
na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji 
bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji 
elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące fi-
nansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji 
i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały foto-
graficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje 
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, mate-
riały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny 
do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szko-

leniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych kla-
sach, materiały do pakowania z papieru, torby papierowe 
do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, materiały papier-
nicze, materiały drukowane, publikacje papierowe, książki, 
wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, 
magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, 
plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe dotyczące finansów, bankowości, leasingu, 
kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 35 reklama, za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie działal-
ności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo 
i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przed-
sięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytor-
skie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, 
prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, po-
średnictwo w zawieraniu transakcji handlowych, pomoc przy 
prowadzeniu franszyzy, usługi doradcze dotyczące działalno-
ści gospodarczej związane z prowadzeniem franszyzy, usługi 
specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, 
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-
-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży 
towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi 
przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opraco-
wywania i udostępniania informacji o działalności gospodar-
czej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru persone-
lu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadro-
wego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, 
usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynko-
wych, analizy kosztów, usługi badań statystycznych i przepro-
wadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie 
informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych 
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania 
i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji 
w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy i promo-
cji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wyko-
rzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowe-
go, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów 
promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektro-
nicznymi i tradycyjnymi, informacja o ww. usługach, 36 ubez-
pieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w za-
kresie nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finan-
sowe, usługi elektronicznego transferu środków finansowych 
i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem 
elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicz-
nych płatności w Internecie, bankowość internetowa, banko-
wość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodo-
we, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyj-
ny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usłu-
gi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośred-
nictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windyka-
cja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, moni-
toring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi 
funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla eme-



Nr  ZT23/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 63

rytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościo-
wych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie progra-
mów i planów systematycznego oszczędzania, usługi makler-
skie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościo-
wych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, in-
westowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów warto-
ściowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie opera-
cji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania 
giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarzą-
dzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w za-
kresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy 
i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa 
w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usłu-
gi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowa-
dzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia 
funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, infor-
macja finansowa - usługi przygotowywania finansowych me-
morandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papie-
rami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wyko-
nywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami 
wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów war-
tościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie 
papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków makler-
skich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zle-
cenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiada-
nia, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednic-
two w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz 
i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finan-
sowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w spra-
wach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy 
inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy in-
westycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i fun-
duszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy 
w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników fun-
duszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa 
funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidual-
nych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi 
kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie po-
wierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, 
usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie fundu-
szy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kre-
dytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktorin-
gu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, 
obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków ban-
kowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat 
terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i poży-
czek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie 
operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji 
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie 
lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie 
i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie 
obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozy-
tu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych 
oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsor-
cjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, 
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czyn-
ności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, 
wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie termi-
nowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych 
związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czyn-
ności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nierucho-
mości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nie-
ruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie 

klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lo-
kali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościa-
mi, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi 
finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipo-
teką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwa-
nia i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie 
działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze 
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja 
o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informa-
cyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyła-
nie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilo-
wanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie 
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale 
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, telek-
sy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udo-
stępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwięko-
wej i obrazowej poprzez terminale komputerowe oraz po-
przez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze świa-
tową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunika-
cji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi 
rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przy-
dzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek 
mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie prze-
kazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć internetową, udo-
stępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, 
usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i in-
formacyjnych oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu poprzez portale komunikacyjne i informacyjne, 
umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowy-
mi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi 
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwia-
nie dostępu do platformy internetowej używanej do inwesto-
wania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych 
dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności 
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa tele-
konferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyła-
nia informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja o ww. 
usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi 
w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, pre-
zentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, 
wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, 
elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, na-
grań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewi-
zyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, spor-
towych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów 
sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenero-
wych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, 
organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-
-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 
42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych 
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykony-
wania badań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie 
komputerów, systemów komputerowych i programów kom-
puterowych, konsulting w zakresie komputerów i progra-
mów komputerowych, programowanie komputerów na zle-
cenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania kompute-
rowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym 
języku dla danego komputera do użycia w komputerach 
i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowane-
go do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projek-
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towanie systemów komputerowych, projektowanie lokal-
nych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informaty-
zacji rachunkowości, leasing i wynajem programów kompu-
terowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, 
utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych, two-
rzenie oprogramowania dla portali internetowych, usługi 
prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i ho-
sting, 45 licencjonowanie programów komputerowych 
i oprogramowania komputerowego, usługi prawne, udziela-
nie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie eks-
pertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie pro-
jektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, 
występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, 
mediacje, sprawy sporne, usługi zarządzania własnością 
intelektualną.

(210) 498267 (220) 2019 04 04
(731) GOLONKA PIOTR LEAN ACTION PLAN, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEAN ACTION PLAN

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, 
41 nauczanie i szkolenia, szkolenia biznesowe, prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], szkolenia w dziedzinie bizne-
su, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi szkolenia 
w dziedzinie zarządzania, szkolenia w zakresie umiejętności 
biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą.

(210) 498275 (220) 2019 04 04
(731) JEZIORNA KATARZYNA ORCUS, Połczyn-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORCUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, usługi prowadzenia ce-
remonii pogrzebowych.

(210) 498278 (220) 2019 04 04
(731) GOLONKA PIOTR LEAN ACTION PLAN, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROW by Lean Action Plan

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.17, 29.01.15
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej.

(210) 498289 (220) 2019 04 05
(731) ROL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(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) 498302 (220) 2019 04 05
(731) ZM HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna
(540) (znak słowny)
(540) Go green grill
(510), (511) 29 kiełbasy, szynki, przekąski mięsne, mięso su-
rowe, wieprzowina, wołowina, parówki, wędliny, wędzonki.

(210) 498313 (220) 2019 04 05
(731) SENSEMAKER SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SenseMaker SOFTWARE

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, 42 usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i infor-
macja w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 498318 (220) 2019 04 05
(731) BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBUSKIE JASNE BROWAR WITNICA S.A. 1848 

KODEKS DOBREGO PIWA unikatowa receptura 6,1 % 
PIWO NATURALNE NIEPASTERYZOWANE



Nr  ZT23/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 65

(531) 01.01.01, 01.01.10, 11.03.01, 11.03.02, 24.17.05, 25.01.15, 
01.01.04, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.17, 26.01.21, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.17, 
26.04.22, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 498323 (220) 2019 04 05
(731) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANPEST

(531) 01.15.23, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, chemiczne środki do ochro-
ny roślin i nasion z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in-
sektycydów oraz środków przeciw pasożytom, adiuwanty 
dla środków ochrony roślin, surfaktanty, adiuwanty olejowe 
i ich pochodne, adiuwanty mineralne, siarczan amonowy, 
nawozy ogrodnicze i rolnicze, nawozy sztuczne i naturalne, 
nawozy użyźniające glebę, koncentraty nawozowe, nawóz 
ptasi guano, torf jako nawóz, surowce mineralne przezna-
czone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, glikokrzemiany, se-
rycyt, siarczany, fosforany, superfosfaty, karbonyl do ochrony 
roślin, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do uzdatnia-
nia wody, ściółka, wodorosty, żużel, ziemia do upraw, ziemia 
próchnicza, mieszanki ogrodnicze na bazie torfu do upraw, 
5 środki ochrony roślin, środki przeciw robactwu i do tępie-
nia pasożytów, fungicydy, herbicydy, pestycydy, insektycydy, 
środki chwastobójcze, środki owadobójcze, bakteriobójcze 
i dezynfekujące, preparaty grzybobójcze, dodatki do pasz 
do celów leczniczych.

(210) 498345 (220) 2019 04 05
(731) STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCh24.pl POLONIA CHRISTIANA

(531) 24.01.13, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, afisze, albumy, broszury, czasopisma, 
materiały drukowane, fotografie, książki, publikacje drukowa-
ne, rysunki, periodyki, 35 promowanie działalności na rzecz 
rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, 
36 usługi organizowania zbiórki i zbiórka funduszy na cele 
związane z propagowaniem kultury i cywilizacji chrześcijań-
skiej, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe usługi 
wydawnictwa, publikacje elektroniczne książek, gazet i pe-
riodyków on-line i ich obsługa, usługi reporterskie i wydaw-
nicze, usługi organizowania projekcji, sympozjów, konferen-
cji, zjazdów, seminariów, pokazów audiowizualnych, wystaw, 
spotkań dyskusyjnych, zgromadzeń, marszów, manifestacji 
i pochodów poświęconych problemom społecznym, kul-
turze i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi organizowania 
wymiany kulturalnej społeczności chrześcijańskiej w kraju 
i za granicą, usługi organizowania spotkań, zlotów i obozów 
dla dorosłych, dzieci i młodzieży poświęconych problemom 
społecznym, kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi 

organizowania koncertów, balów i imprez o charakterze 
rozrywkowym celem propagowania kultury i cywilizacji 
chrześcijańskiej, usługi w zakresie działalności oświatowej, 
dydaktycznej celem propagowania kultury i cywilizacji 
chrześcijańskiej.

(210) 498366 (220) 2019 04 08
(731) PROGNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) funclip
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, w tym Internetu, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi promocyjne, 
reklama on-line, opracowywanie i uaktualnianie materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie 
tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni 
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach kompu-
terowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach 
komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy 
towarów, usługi zarządzania reklamą, badania i analizy mar-
ketingowe, sprzedaż (detaliczna oraz hurtowa), w tym tak-
że wysyłkowa oraz internetowa publikacji elektronicznych, 
publikacji w formie elektronicznej do pobrania, nagranych 
plików danych, w szczególności dźwiękowych, graficznych, 
filmowych oraz tekstowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, próbek, druków, prospektów, broszur, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
usługi reklamowe, reklama, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, sorto-
wanie danych w bazach komputerowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych online, udostępnianie miej-
sca na stronach internetowych i produkowanych filmach 
na reklamę towarów i usług, wynajem powierzchni reklamo-
wej na stronach internetowych, usługi marketingowe, w tym 
przygotowywanie ofert specjalnych, wsparcie akcji marke-
tingowych, 41 produkcja filmów w celach rozrywkowych, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, w szczególności 
tworzenie publikacji internetowych, wydawanie czasopism, 
druków, jak również wszelkich materiałów szkoleniowych 
i informacyjnych, włącznie z nagranymi informacjami audio 
i video, produkcja filmów, produkcja filmów innych niż rekla-
mowe, programów radiowych i telewizyjnych, wypożycza-
nie nagrań audio i video, usługi publikowania muzyki, tekstu, 
grafiki, audio i wideo także przez sieci komunikacyjne w tym 
Internet, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja mul-
timedialna i usługi fotograficzne, usługi rozrywkowe i edu-
kacyjne, usługi w zakresie publikacji druków, także w formie 
elektronicznej, dostarczanie utworów muzycznych, utwo-
rów filmowych, drogą online również dla celów kulturalno 
- rozrywkowych i dydaktycznych, 42 projektowanie i opra-
cowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, 
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do przechowy-
wania danych, projektowanie i opracowywanie systemów 
do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie 
systemów przetwarzania danych, opracowywanie i projek-
towanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, usługi two-
rzenia i serwisu stron internetowych, projektowanie stron 
internetowych, w tym stron promocyjnych, projektowanie 
i opracowywanie produktów multimedialnych, usługi in-
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formatyczne w zakresie dystrybucji treści multimedialnych 
w Internecie, przygotowywanie dedykowanego oprogra-
mowania, działalność związana z oprogramowaniem, usługi 
w zakresie programowania komputerowego, przetwarzania 
danych.

(210) 498368 (220) 2019 04 08
(731) PROGNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, w tym Internetu, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
zarządzanie zbiorami informatycznym, usługi promocyjne, 
reklama on-line, opracowywanie i uaktualnianie materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie 
tekstów reklamowych ich publikacja, wynajem powierzchni 
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach kompu-
terowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach 
komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy 
towarów, usługi zarządzania reklamą, badania i analizy mar-
ketingowe, sprzedaż (detaliczna oraz hurtowa), w tym tak-
że wysyłkowa oraz internetowa publikacji elektronicznych, 
publikacji w formie elektronicznej do pobrania, nagranych 
plików danych, w szczególności dźwiękowych, graficznych, 
filmowych oraz tekstowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, próbek, druków, prospektów, broszur, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
usługi reklamowe, reklama, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, sorto-
wanie danych w bazach komputerowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych online, udostępnianie miej-
sca na stronach internetowych i produkowanych filmach 
na reklamę towarów i usług, wynajem powierzchni reklamo-
wej na stronach internetowych, usługi marketingowe, w tym 
przygotowywanie ofert specjalnych, wsparcie akcji marke-
tingowych, 41 produkcja filmów w celach rozrywkowych, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, w szczególności 
tworzenie publikacji internetowych, wydawanie czasopism, 
druków, jak również wszelkich materiałów szkoleniowych 
i informacyjnych, włącznie z nagranymi informacjami audio 
i video, produkcja filmów, produkcja filmów innych niż rekla-
mowe, programów radiowych i telewizyjnych, wypożycza-
nie nagrań audio i video, usługi publikowania muzyki, tekstu, 
grafiki, audio i wideo także przez sieci komunikacyjne w tym 
Internet, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja mul-
timedialna i usługi fotograficzne, usługi rozrywkowe i edu-
kacyjne, usługi w zakresie publikacji druków, także w formie 
elektronicznej, dostarczanie utworów muzycznych, utwo-
rów filmowych, drogą online również dla celów kulturalno 
- rozrywkowych i dydaktycznych, 42 projektowanie i opra-
cowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, 
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do przechowy-
wania danych, projektowanie i opracowywanie systemów 

do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie 
systemów przetwarzania danych, opracowywanie i projek-
towanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, usługi two-
rzenia i serwisu stron internetowych, projektowanie stron 
internetowych, w tym stron promocyjnych, projektowanie 
i opracowywanie produktów multimedialnych, usługi in-
formatyczne w zakresie dystrybucji treści multimedialnych 
w Internecie, przygotowywanie dedykowanego oprogra-
mowania, działalność związana z oprogramowaniem, usługi 
w zakresie programowania komputerowego, przetwarzania 
danych.

(210) 498436 (220) 2019 04 08
(731) LORD POLAND TOBACCO ANDRZEJ BUDA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wodzisław Śląski

(540) (znak słowny)
(540) HARNAŚ
(510), (511) 34 tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytu-
ty tytoniu), puszki na tytoń, pojemniczki na tytoń, woreczki 
na tytoń, nawilżacze do tytoniu, filtry do tytoniu, aromaty 
do tytoniu, fajki do tytoniu, tytoń do skręcania papierosów, 
tytoń luzem, do zwijania i do fajek, artykuły do użytku z tyto-
niem, pojemniki na tytoń i humidory, papierosy zawierające 
substytuty tytoniu, papier higroskopijny do tytoniu, tabaka, 
etui na cygara, ustniki do papierosów, papierosy elektronicz-
ne, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla 
palaczy, fajki, przybory do czyszczenia fajek, przybory dla pa-
laczy, bibułka papierosowa, lufki do papierosów, filtry do pa-
pierosów, filtry do cygar, filtry do fajek, pudełka na cygara 
z metali szlachetnych, papierośnice, popielniczki, zestaw 
do skręcania papierosów, ustniki do fajek, ustniki do cygar, 
gilotynki do cygar, zapalniczki do papierosów, zapalniczki 
do cygar, zapalniczki dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek, ty-
toń do żucia, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych).

(210) 498457 (220) 2019 04 09
(731) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sonkofit

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 przekąski i chipsy na bazie owoców i wa-
rzyw, przekąski na bazie suszonych owoców i warzyw, prze-
kąski na bazie owoców i warzyw odwodnionych, przekąski 
na bazie odwodnionych koncentratów z soków owocowych 
i warzywnych, przekąski na bazie liofilizowanych owoców 
i warzyw, przekąski na bazie kukurydzy inne niż słodycze, 
przekąska na bazie przetworzonych nasion i roślin strączko-
wych, przekąski na bazie łuskanych nasion i roślin strączko-
wych, przekąski z owoców kandyzowanych, batoniki (inne 
niż słodycze) i przekąski na bazie owoców, orzechów lub 
nasion, batoniki (inne niż słodycze) i przekąski na bazie owo-
ców i warzyw, orzechów lub nasion z upraw ekologicznych, 
przekąski i chipsy na bazie warzyw, w tym przekąski na bazie 
warzyw pochodzących z upraw ekologicznych, przekąski 
na bazie soi, przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziemnia-
czane, przekąski i chipsy ziemniaczane o obniżonej zawar-
tości tłuszczu, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, płatki 
z roślin strączkowych, 30 mąka i produkty mączne, produkty 
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zbożowe, kasze, ryż, ryż preparowany, pieczywo, pieczywo 
chrupkie, pieczywo lekkie, pieczywo ekstrudowane, pieczy-
wo koekstrudowane, wyroby piekarnicze, wafle zbożowe, 
wafle ryżowe, wafle kukurydziane, przekąski i chipsy na ba-
zie zbóż, pszenica preparowana i inne zboża preparowane, 
chrupki ze zbóż, chrupki kukurydziane, wyroby cukiernicze, 
wyroby cukiernicze zawierające ryż, wyroby cukiernicze 
zawierające kukurydzę, ciastka, herbatniki, musli, muesli za-
wierające ryż, słodycze, płatki ze zbóż, produkty spożywcze 
na bazie owsa, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone 
nasiona do użytku jako przyprawy, czekolada, batoniki, ba-
tony zbożowe, wafelki, wyroby piekarnicze, wafelki ze zbóż, 
wafelki ryżowe, wafelki kukurydziane, zboża przetworzone, 
przekąski zbożowe z dodatkiem aromatów, ziół i przypraw, 
wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 498460 (220) 2019 04 09
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tropical PROFESSIONAL FEEDING

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 mineralne, białkowe i wieloskładnikowe suple-
menty diety dla zwierząt, suplementy probiotyczne i pre-
biotyczne dla zwierząt, preparaty witaminowe dla zwierząt, 
preparaty z mikroelementami dla zwierząt, preparaty rege-
neracyjne dla zwierząt, w tym preparaty zawierające witami-
nę A i/lub wapno i/lub żelazo i/lub sole mineralne z azotem 
lub fosforem, preparaty dezynfekcyjne, sanitarne, neutralizu-
jące, bakteriobójcze i grzybobójcze do stosowania w akwa-
riach, oczkach wodnych i terrariach, 31 pokarmy dla zwierząt 
w postaci płatków, granulatów, ekstrudatów, tabletek, zia-
ren i ich mieszanek, płynów, żeli, past i premiksów, suszone 
i liofilizowane pokarmy naturalne dla zwierząt, pokarmy dla 
zwierząt zawierające środki odżywcze nie do celów leczni-
czych, żwirek i piasek dla zwierząt, wszystkie wyżej wymie-
nione towary przeznaczone dla zwierząt żyjących w akwa-
riach, oczkach wodnych i terrariach, w tym dla ryb, gadów 
i płazów.

(210) 498465 (220) 2019 04 09
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tropical AQUA CARE

(531) 01.15.15, 03.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 chemiczne preparaty i substancje biobójcze, 
dezynfekujące, neutralizujące, bakteriobójcze i grzybobój-
cze do stosowania w akwarystyce i terrarystyce, nawozy 
naturalne i sztuczne, odżywki dla roślin żyjących w akwa-
riach i terrariach, preparaty do nawozów sztucznych i na-
turalnych zawierające fosfor, potas, kobalt, azot, żelazo, 
wapień lub wapno: preparaty z mikroelementami lub pier-

wiastkami śladowymi dla roślin w akwariach, oczkach wod-
nych, terrariach i do hodowli roślin tropikalnych, preparaty 
do regulacji wzrostu roślin w akwariach, oczkach wodnych, 
terrariach i do hodowli roślin tropikalnych, preparaty bio-
logiczne do stosowania w akwariach i terrariach, preparaty 
bakteryjne i bakteriologiczne (nie do celów medycznych lub 
weterynaryjnych) do hodowli zwierząt i roślin w akwariach, 
oczkach wodnych i terrariach, preparaty zawierające kultu-
ry mikroorganizmów do stosowania w akwariach, oczkach 
wodnych i terrariach do kondycjonowania lub oczyszczania 
wody, preparaty i produkty chemiczne do regulacji pH wody 
w akwariach, preparaty i produkty chemiczne do uzdatnia-
nia i kondycjonowania wody w akwariach, preparaty i pro-
dukty chemiczne do zmiękczania wody w akwariach, sole 
do celów akwarystycznych, mineralne materiały filtracyjne, 
ceramiczne materiały filtracyjne, roślinne materiały filtracyj-
ne, materiały filtracyjne z węgla drzewnego, materiały fil-
tracyjne z węgla drzewnego z zeolitem, preparaty przeciw 
osadzaniu się kamienia, powyżej wymienione towary do sto-
sowania w akwarystyce i terrarystyce.

(210) 498476 (220) 2019 04 09
(731) SOIŃSKI PRZEMYSŁAW, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISCO RELAX

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi klubów nocnych, usługi związane 
z dyskotekami, biura rezerwacji biletów koncertowych, orga-
nizowanie balów, koncerty muzyczne, dyskoteki, planowanie 
przyjęć.

(210) 498503 (220) 2019 04 09
(731) SZOFIŃSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ASAP Nieruchomości
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowa-
nia [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, doradztwo 
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, informacja 
o ubezpieczeniach, inwestycje finansowe, inwestycje kapi-
tałowe, pobieranie czynszu, powiernictwo, wynajem biur 
do coworkingu.

(210) 498507 (220) 2019 04 09
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) SMASH&SHARE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, sło-
dycze, wyroby czekoladowe, produkty na bazie czekolady, 
masa czekoladowa, kremy czekoladowe, czekolada do picia, 
czekolady, czekoladki, czekoladki nadziewane, trufle czekola-
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dowe, napoje czekoladowe, syropy czekoladowe, sosy cze-
koladowe, praliny, praliny wypełnione alkoholem, marcepan, 
wafle, wafle z nadzieniem, batony, cukierki, żelki, żelki z na-
dzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, 
ciasta, ciastka, ciasteczka, lody, bakalie w czekoladzie, orze-
chy i owoce suszone w czekoladzie.

(210) 498508 (220) 2019 04 09
(731) SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sunvizion

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 programowanie komputerowe, usługi pro-
jektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, 
konsultacje i pomoc w dziedzinie sporządzania i zastosowa-
nia programów, sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i analiza oprogramowania komputerowego, 
usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym 
w obszarze handlu elektronicznego, ulepszanie i aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, profesjonalne doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego w zakresie bezpie-
czeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom 
komputerowym.

(210) 498509 (220) 2019 04 09
(731) JABCZYŃSKI KAMIL ŁUKASZ JKGASTRO, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaFioSSo

(531) 08.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów 
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizo-
wanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usłu-
gi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
nie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i na-
pojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrz-
nego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usłu-
gi w zakresie gotowania posiłków, pizzerie.

(210) 498513 (220) 2019 04 09
(731) GEMBALA MARIA DANUTA PASIEKA MELLIFERA, 

Żelków-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MELLIFERA

(531) 03.13.04, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 ule, ramki na plastry miodu do uli, zaczątki 
plastrów do uli, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa arty-
kułów pszczelarskich, sprzętu pszczelarskiego, akcesoriów 
pszczelarskich, uli, ramek na plastry miodu do uli, zaczątków 
plastrów do uli, miodarek, substancji na pokarm dla pszczół, 
preparatów na pokarm dla pszczół, nieprzetworzonego pył-
ku pszczelego, pszczół, żywych poczwarek pszczół, 44 usłu-
gi pszczelarskie, usługi w zakresie hodowli owadów, usługi 
w zakresie hodowli pszczół, doradztwo genetyczne, badania 
genetyczne zwierząt.

(210) 498527 (220) 2019 04 10
(731) GB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(531) 03.01.01, 01.05.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie efektywności biz-
nesowej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym 
w zakresie prowadzenia ich interesów, 36 administrowanie 
funduszami i inwestycjami, analiza inwestycyjna, doradztwo 
finansowe, doradztwo inwestycyjne, emisja obligacji.

(210) 498529 (220) 2019 04 10
(731) TRZCIŃSKI WOJCIECH WYTWÓRNIA ŚWIEC JOANNA, 

Mława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WT JOANNA

(531) 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece perfumo-
wane, świece stołowe, świece okolicznościowe, świece bo-
żonarodzeniowe, długie cienkie świece.
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(210) 498530 (220) 2019 04 10
(731) FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA WŁODZIMIERZ 

ROGAL, Wolbrom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBLATUM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 26.04.02, 26.04.14
(510), (511) 30 pieczywo, w szczególnie pieczywo liturgicz-
ne, opłatki, hostie mszalne, komunikanty.

(210) 498532 (220) 2019 04 10
(731) TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jasin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KH

(531) 25.01.25, 26.01.04, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 8 elektryczne urządzenia do układania włosów, 
maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne 
i nieelektryczne], nożyczki, nożyce [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], przybory do układania włosów, przyrządy do ozda-
biania ciała ludzkiego, przyrządy do strzyżenia [ręczne], że-
lazka, czerpaki [narzędzia ręczne], dopasowane pudełka 
na sztućce, jaja (krajarki do -) [nieelektryczne], komplety 
sztućców wykonane z metali szlachetnych, komplety sztuć-
ców w pudełku, jednorazowe łyżki, jednorazowe noże, jed-
norazowe widelce, konserwy (noże do otwierania -) nieelek-
tryczne, łyżki [chochle do win], łyżeczki do kawy, łyżeczki 
do herbaty, krajarki obsługiwane ręcznie, łyżki do zupy, łyżki 
stołowe ze stali nierdzewnej, łyżki, widelce i noże stołowe 
z tworzyw sztucznych, łyżki z tworzyw ulegających biode-
gradacji, noże kuchenne, noże kucharskie, noże stołowe, 
noże stołowe ze stali nierdzewnej, nożyce do drobiu, nożycz-
ki do użytku kuchennego, obieraczki do owoców, nieelek-
tryczne, obieraczki do warzyw, nieelektryczne, otwieracze 
do puszek [nieelektryczne], przecinaki do folii, ręczne szat-
kownice kuchenne, przyrządy do usuwania rybich łusek, 
przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], sztućce, 
szpachle [narzędzia ręczne], tasaki [noże], tłuczki [narzędzia 
ręczne], ubijaki [narzędzia], urządzenia do krojenia jajek, wi-
delce, widelce sałatkowe, widelce stołowe ze stali nierdzew-
nej, widelce (sztućce), wydrążacze do owoców, elektryczne 
żelazka parowe, elektryczne trymery do włosów, elektryczne 
maszynki do strzyżenia włosów, przybory do depilacji, elek-
tryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci, elektryczne 
lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów do użyt-
ku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, 21 ceramiczne 
ozdoby, bibeloty z porcelany, naczynia stołowe wykonane 
z porcelany, naczynia obiadowe z porcelany, ozdoby z porce-
lany, doniczki na kwiaty, doniczki okienne, konewki, osłony 

na doniczki nie z papieru, podpórki, uchwyty do kwiatów 
i roślin [układanie kwiatów], rękawice ogrodnicze, spryskiwa-
cze, stojaki do roślin, wazony, kosze na papier, kosze na śmie-
ci, niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów domo-
wych, kominki zapachowe, aeratory do wina, buteleczki, bu-
telki na napoje dla podróżnych, chochle do serwowania 
wina, dzbanki, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, ety-
kietki do dekanterów, karafki [na alkohol], kieliszki, korkociągi, 
kamienne kostki do whisky, kufle, literatki, kubki termiczne, 
kubki podróżne, kubki z podwójną ścianką, kubki z uchem, 
nie z metali szlachetnych, kufle na piwo, mieszadełka, ma-
nierki, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia 
na napoje, naczynia szklane do napojów, otwieracze do bu-
telek (elektryczne i nieelektryczne), piersiówki, otwieracze 
do wina, otwieracze do butelek, słomki do picia, syfony 
na wodę gazowaną, szczypce do lodu, stojaki, stojaki na bu-
telki z winem, szklanki do whisky, szklanki do piwa, uchwyty 
do pojemników na napoje, przenośne, wiaderka do kostek 
lodu, wiaderka do chłodzenia wina, wylewki do wina, skar-
bonki, skarbonki - świnki, balony szklane [pojemniki], bryt-
fanny, butelki, butelki chłodnicze, cedzaki do użytku domo-
wego, chochle do podawania, cukiernice, czajniczki do her-
baty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski 
do krojenia do kuchni, dzbanki do kawy, nieelektryczne, 
dziadki do orzechów, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, 
fiolki szklane [pojemniki], foremki do wycinania ciasteczek, 
formy do ciast, formy do ciast i ciastek, formy i foremki [przy-
bory kuchenne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki 
kuchenne, gąsiory, kieliszki do jajek, klipsy do obrusów, kostki 
lodu wielokrotnego użytku, kosze do użytku domowego, ko-
sze na chleb do użytku domowego, kubki ceramiczne, kubki 
porcelanowe, kubki szklane, łapki do garnków, lejki, łopatki 
do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku ku-
chennego, łyżki do lodów, łyżki do mieszania, maselniczki, 
maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania 
lodów i mrożonych napojów, metalowe pudełka obiadowe, 
miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], 
miski ze szkła, misy ceramiczne, miski z tworzyw sztucznych 
[pojemniki dla gospodarstwa domowego], młynki do pie-
przu, ręczne, młynki do soli i pieprzu, młynki do kawy, moź-
dzierze do użytku kuchennego, naczynia do gotowania, nie-
elektryczne zaparzacze do herbaty, oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, obrączki na serwetki, 
nie z metali szlachetnych, ozdobne stojaki z metali szlachet-
nych stawiane na środku stołu, papierowe foremki do pie-
czenia, parowary nieelektryczne, patelnie, patery, patelnie 
typu wok, pędzle kuchenne, pieprzniczki, pipety kuchenne, 
plastikowe pudełka obiadowe, podgrzewacze do butelek 
dla niemowląt, nieelektryczne, pojemniczki na przyprawy 
z metali szlachetnych, pojemniki do chleba, pojemniki 
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchen-
ne, pojemniki na chleb, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, 
pojemniki termoizolacyjne, pokrywki do garnków, praski 
do ziemniaków, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prasy 
do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], półmiski 
[tace], pokrywy na ciasto, pokrywki do patelni, przenośne 
chłodziarki, nieelektryczne, przesiewacze, sita [przybory go-
spodarstwa domowego], przybory do użytku w gospodar-
stwie domowym, przybory kuchenne, przenośne pojemniki 
chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne nieelektrycz-
ne, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy 
do krojenia ciasta, pudełka na herbatę, pudełka obiadowe, 
pucharki, pudełka szklane, ręczne młynki do kawy, puszki 
na herbatę, pudełka śniadaniowe, rękawice do grilla, rękawi-
ce kuchenne, rękawice do piekarnika, rondle, rondle cera-
miczne, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy 
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do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], serwisy [za-
stawy stołowe], siatki do gotowania, inne niż do mikrofaló-
wek, silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego użyt-
ku, sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki 
na ciastka, skarbonki [świnki], słoiki, skrobaki (akcesoria ku-
chenne), solniczki, sosjerki, stojaki do talerzy, stojaki do przy-
praw, stojaki na butelki, sprzęt do zwijania sushi, stolnice, su-
szarki - ociekacze do naczyń, suszarki do naczyń [stojaki], 
świeczniki, szczypce do cukru, szczypce do grilla, szczypce 
do makaronu spaghetti, szczypce do mięsa, szklane korki 
do butelek, szklane zatyczki, szpikulce kuchenne, szklanki, 
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, szybkowary 
nieelektryczne, tace do ciast, tace do użytku domowego, 
tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego, tale-
rze, talerze deserowe, talerze jednorazowego użytku, tarki 
do celów kuchennych, tarki kuchenne, termoizolacyjne po-
jemniki na żywność, termosy, tłuczki do użytku kuchennego, 
torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy deko-
racji, trzepaczki nieelektryczne, tyłki i rękawy cukiernicze 
do dekorowania ciast, ubijaczki nieelektryczne do użytku 
domowego, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręcz-
ne, tortownice do ciast, tłuczki kuchenne, wałki do ciasta do-
mowe, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów me-
dycznych, wazy do zup, wiadra łazienkowe, wazony podło-
gowe, widelce do grilla, wkłady chłodzące do schładzania 
żywności i napojów, wyciskacze do owoców nieelektryczne, 
do użytku domowego, wyroby ceramiczne dla gospodar-
stwa domowego, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, zestawy na oliwę, 
ocet, sól i pieprz, zestawy na cukier i śmietankę, zestawy 
do oliwy i octu, dozowniki do mydła w płynie, dozowniki my-
dła, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki papie-
ru toaletowego, miseczki, misy, mydelniczki, nocniki, papier 
toaletowy (uchwyty na -), półki na żel pod prysznic, półki 
z tworzywa sztucznego do wanien, przepychacze do toalet, 
przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, szczotki obroto-
wo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, uchwyty do rolek pa-
pieru toaletowego, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty 
na gąbki, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], zakraplacze 
do celów domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt do-
mowych, suszarki na pranie, patelnie do jaj, 35 usługi deta-
liczne związane z nożami kuchennymi, usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domo-
wych, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami 
kuchennymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzę-
tem ogrodniczym, usług handlu detalicznego związane z fi-
liżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego dotyczą-
ce tekstyliów domowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwie-
rząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chło-
dzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami 
świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z me-
blami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, 

usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzęta-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toale-
towymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wypo-
sażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
stawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grzejnikami, wypożyczanie stoisk handlowych, 
organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie aukcji 
internetowych, administracja biznesowa w zakresie trans-
portu i dostaw, administrowanie dotyczące marketingu, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsul-
tacje w zakresie działalności gospodarczej, nadzór nad dzia-
łalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalno-
ścią gospodarczą, negocjowanie kontraktów reklamowych, 
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizo-
wanie i prowadzenie spotkań biznesowych, organizacja za-
rządzania działalnością gospodarczą, pośrednictwo w zakre-
sie reklamy, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprze-
daż produktów, pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, przetwarzanie danych do celów ad-
ministracyjnych, przygotowanie i zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz osób trzecich, przygotowanie prezentacji 
do celów handlowych, przygotowywanie dokumentów 
związanych z działalnością gospodarczą, usługi biurowe, 
elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie danych, 
gromadzenie danych [dla osób trzecich], gromadzenie i sys-
tematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach 
elektronicznych, automatyczne przetwarzanie danych, kom-
puterowe przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie 
bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, opraco-
wywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, 
opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji 
w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, przetwarza-
nie danych, przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie 
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności 
gospodarczej, przetwarzanie wyników badań dotyczących 
działalności gospodarczej, skomputeryzowana weryfikacja 
danych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, skom-
puteryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu 
działalności gospodarczej, usługi przetwarzania danych onli-
ne, usługi przetwarzania danych, zarządzanie przetwarza-
niem danych, casting [rekrutacja] wykonawców, biura po-
średnictwa pracy, dostarczanie informacji na temat rekrutacji 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przesłuchi-
wanie wykonawców [rekrutacja personelu], reklama rekruta-
cji personelu, rekrutacja [casting] aktorów, zarządzanie zaso-
bami ludzkimi, adresowanie kopert, fakturowanie, badania 
rynkowe, informacja lub badania w zakresie działalności go-
spodarczej i marketingu, informacja o działalności gospodar-
czej i informacja handlowa, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych związanych z działalnością gospodarczą, udostęp-
nianie informacji dotyczących przetwarzania danych, udo-
stępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów 
społecznościowych, udostępnianie katalogów [spisów] in-
formacji handlowych online w Internecie, usługi w zakresie 
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.
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(210) 498534 (220) 2019 04 10
(731) GB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GH GOODWILL HUMAN

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, rekrutacja personelu in-
formatycznego, rekrutacja personelu wykonawczego, rekru-
tacja pracowników wspomagających prace biurowe, rekru-
tacja personelu na czas nieokreślony, rekrutacja personelu 
wyższego szczebla kierowniczego.

(210) 498542 (220) 2019 04 10
(731) GB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFESJONALNA LIGA MMA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.08, 26.01.04, 26.01.21, 01.01.03
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności 
sportowych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, obsłu-
ga obiektów sportowych, organizacja turniejów sportowych, 
organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowa-
nie zajęć sportowych i imprez sportowych.

(210) 498544 (220) 2019 04 10
(731) GB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G § GOODWILL LEGAL

(531) 27.05.01, 29.01.02, 24.17.25
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, mediacja 
[usługi prawnej, porady prawne i zastępstwo procesowe, 
usługi prawne pro bono, usługi komornicze (usługi prawne), 
usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm.

(210) 498546 (220) 2019 04 10
(731) GB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GC GOODWILL CONSULTING

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie nabywania przedsię-
biorstw, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, 
pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządza-
nia biznesowego, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem 
biznesowym.

(210) 498564 (220) 2019 04 10
(731) PRZYGODA ŁUKASZ JAN BIZNES GROUP, 

Międzyrzecze Dolne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEROGOWY KUBEK 2019

(531) 27.05.01, 29.01.12, 08.07.02, 26.02.01, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 30 pierogi, wyroby na bazie mąki z nadzieniem 
i bez nadzienia, 35 reklamowanie, organizacja i uruchamia-
nie sieci gastronomicznych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalającego nabywcy wygod-
nie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepie z artykułami 
spożywczymi, 43 prowadzenie restauracji, prowadzenie ka-
wiarni, prowadzenie barów, catering.

(210) 498565 (220) 2019 04 10
(731) MACIEJEWSKA JOANNA CONTRUST STUDIO, Reda
(540) (znak słowny)
(540) onago
(510), (511) 25 odzież, ubrania codzienne, bluzy, koszul-
ki, spodnie, spodenki, ubrania dziecięce, bielizna, ubrania 
wierzchnie, czapki jako nakrycia głowy, czapki z daszkiem, 
czapki wełniane, kurtki, artykuły odzieżowe w stylu spor-
towym, bezrękawniki, bikini, bluzy polarowe, body, długie 
luźne stroje, kamizelki, kombinezony piankowe do surfingu, 
kombinezony piankowe do windsurfingu, kombinezony 
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kombi-
nezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, 
kombinezony zimowe, kombinezony narciarskie, komplety 
narciarskie, kostiumy, kostiumy kąpielowe, kostiumy tanecz-
ne, koszule, kurtki narciarskie, kurtki snowboardowe, nakrycia 
głowy, obuwie, obuwie sportowe, odzież sportowa, odzież 
surfingowa, opaski na głowę, palta, paski, polary, poncza, 
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skarpetki, spódnice, spódniczki, spodnie do jogi, spodnie 
narciarskie, spodnie snowboardowe, stroje plażowe, sukien-
ki, swetry, szorty, topy.

(210) 498566 (220) 2019 04 10
(731) KALINA AGATA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGOSENSORYKA

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsz-
tatów (szkolenia), nauczanie i szkolenia, usługi w zakresie 
szkolenia nauczycieli, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawo-
dowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usłu-
gi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej 
dzieci, warsztaty w celach edukacyjnych.

(210) 498568 (220) 2019 04 10
(731) CZUBIŃSKA ANETA WONDERLAND, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADŁOSTACJA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.02, 03.07.03
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie 
lokali gastronomicznych, pubów, barów, kawiarni, restaura-
cji, pizzerii, stołówek, usługi cateringowe, udostępnianie po-
mieszczeń na imprezy okolicznościowe i posiedzenia.

(210) 498579 (220) 2019 04 10
(731) RESTAURACJE KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Raut Baar
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, prowadzenie barów, 
restauracji, pubów, kafeterii Snack Barów, przygotowywanie 
dań na zamówienie i na wynos.

(210) 498582 (220) 2019 04 01
(731) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) sello
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy 
desktopowe, oprogramowanie komputerowe dotyczące 
obsługi handlowej platformy internetowej, 35 prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednic-
twa w handlu, zapewnienie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie 
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie 
zarządzania i administrowania biznesem oraz czynnościami 
biurowymi, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie 

danych, sporządzanie zestawień statystycznych, 42 tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie platform internetowych.

(210) 498583 (220) 2019 04 01
(731) PRO-ACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kórnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO-ACCO

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, 
zarządzanie rachunkami firm, doradztwo podatkowe, pla-
nowanie podatkowe, przygotowanie skomputeryzowanej 
rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunko-
wości, przygotowywanie wymiaru podatku, rachunkowość 
na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji dotyczących 
kont, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, dostar-
czanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, usłu-
gi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, doradztwo 
i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo w zakresie 
zwrotu podatku, usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące rachunkowości, usługi rachunkowe w zakresie kosztów 
na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, księgowość, skompute-
ryzowana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane 
ze ściąganiem należności, doradztwo księgowe w zakresie 
sporządzania zeznań podatkowych, usługi księgowe na po-
trzeby fuzji i przejęć, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, 
audyt działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finanso-
wych, audyt skomputeryzowany, doradztwo związane z au-
dytem, usługi doradztwa biznesowego, doradztwo bizneso-
we dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie 
efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie analizy biz-
nesowej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i or-
ganizacji przedsiębiorstw.

(210) 498585 (220) 2019 04 10
(731) ZAJDENC ZBIGNIEW INSEL, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSel

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
za pośrednictwem Internetu, związane ze sprzedażą sprzętu 
wędkarskiego, osprzętu i akcesoriów wędkarskich, artykułów 
gimnastycznych i sportowych, zabawek i gier, odzieży gim-
nastycznej i sportowej oraz akcesoriów, pojemników, toreb, 
plecaków, urządzeń i przyrządów pomiarowych, optycznych, 
wagowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania ży-
cia, urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, urządzeń do zdalnego sterowania, urządzeń 
do nagrywania, przesyłania i odtwarzania dźwięków i obra-
zów, komputerów i programów komputerowych, nośników 
danych, wyrobów nożowniczych.
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(210) 498592 (220) 2019 04 10
(731) FUNDACJA SERCE DZIECKA  

IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Serce Dziecka

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 35 usługi komputerowych baz danych, usługi 
pozyskiwania danych komputerowych baz danych, usługi 
systematyzacji danych komputerowych baz danych, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi zbiórek fun-
duszy na cele dobroczynne, 41 usługi edukacyjne, usługi 
organizowania wystaw z dziedziny edukacji, publikowanie 
książek, publikowanie on-line książek i periodyków, usługi 
organizacji, prowadzenia, obsługi: konferencji, sympozjów, 
zjazdów.

(210) 498599 (220) 2019 04 11
(731) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-li-
ne, usługi agencji reklamowych, badania opinii publicznej, 
usługi badawcze w zakresie marketingu i reklamy, marke-
ting internetowy, usługi marketingowe, reklama i marketing, 
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności fi-
nansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji 
finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania 
finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi infor-
macji finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu 
do komputerowej bazy danych, usługi finansowe świadczo-
ne przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane 
usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi pośred-
nictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania 
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospo-
darczą, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, 
usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, 
usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektro-
nicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczą-
ce działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
usługi finansowe świadczone przez Internet.

(210) 498600 (220) 2019 04 11
(731) OPTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTION ONE FIELD MARKETING

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, 
agencja public relations, agencje reklamowe, agencje za-
trudnienia tymczasowego, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, leasing pracow-
niczy, marketing bezpośredni, marketing towarów i sług 
na rzecz innych, organizowanie imprez w celach handlo-
wych i marketingowych, pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie 
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem imprez promocyjnych, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, usługi agencji reklamowych, usługi marke-
tingu bezpośredniego.

(210) 498602 (220) 2019 04 11
(731) DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) De Graaf POLAND

(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.16
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, dżemy, gala-
retki, pasty owocowe, przetwory owocowe, 30 pasty cze-
koladowe zawierające orzechy, wypieki, wyroby cukierni-
cze, desery, batony zbożowe i energetyczne, miód, słodkie 
pasty do smarowania, płatki śniadaniowe zawierające miód, 
słodycze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, orzechy, orzechy świeże, orzechy 
laskowe, pistacjowe, włoski, kandyzowane, ziemne, blanszo-
wane, preparowane, jadalne, w czekoladzie, przetworzone, 
z przyprawami.

(210) 498603 (220) 2019 04 11
(731) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALL papaya & milet biscuits

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.21, 08.01.09
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spo-
żywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, 
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez 
ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka 
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(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą, 
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki 
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.

(210) 498604 (220) 2019 04 11
(731) SZWAJKOWSKI JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE REKORD EXPORT-IMPORT,  
Borków Stary

(540) (znak słowny)
(540) Planteon
(510), (511) 5 zioła lecznicze, suplementy ziołowe, lecznicze 
napary ziołowe, herbaty ziołowe do celów leczniczych, pre-
paraty ziołowe do celów medycznych, herbata ziołowa [na-
poje lecznicze], zioła lecznicze suszone lub zakonserwowa-
ne, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, suplementy 
diety do użytku medycznego, ziołowe suplementy diety dla 
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.

(210) 498605 (220) 2019 04 11
(731) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALL

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spo-
żywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, 
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez 
ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka 
(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą, 
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki 
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.

(210) 498606 (220) 2019 04 11
(731) TOMASZEK ŁUKASZ, MAŁASZUK KRZYSZTOF 

ARTESANIA SPÓŁKA CYWILNA, Otwock
(540) (znak słowny)
(540) Wild Orchid Crafts
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne kwiaty z papieru.

(210) 498609 (220) 2019 04 11
(731) TOMASZEK ŁUKASZ, MAŁASZUK KRZYSZTOF 

ARTESANIA SPÓŁKA CYWILNA, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wild Orchid Crafts

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.23
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne kwiaty z papieru.

(210) 498610 (220) 2019 04 11
(731) SZWAJKOWSKI JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE REKORD EXPORT-IMPORT,  
Borków Stary

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planteon

(531) 05.03.11, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 zioła lecznicze, suplementy ziołowe, lecznicze 
napary ziołowe, herbaty ziołowe do celów leczniczych, pre-
paraty ziołowe do celów medycznych, herbata ziołowa [na-
poje lecznicze], zioła lecznicze suszone lub zakonserwowa-
ne, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, suplementy 
diety do użytku medycznego, ziołowe suplementy diety dla 
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.

(210) 498613 (220) 2019 04 11
(731) ZAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) De & sa Fashion

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, damską i dzie-
cięcą, odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 498614 (220) 2019 04 11
(731) LESIAK MATEUSZ COCHISE ŁÓDŹ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) COCHISE
(510), (511) 43 usługi restauracji fast-food, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 498615 (220) 2019 04 11
(731) LESIAK MATEUSZ COCHISE ŁÓDŹ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COCHISE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 02.01.01, 
02.01.04, 24.15.01, 24.15.11, 03.07.19

(510), (511) 43 usługi restauracji fast-food, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 498621 (220) 2019 04 11
(731) LASMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowny)
(540) Forest SHOW
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw, organizowa-
nie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 
organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub 



Nr  ZT23/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 75

reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, organizowa-
nie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, 
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach 
reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
prenumerata gazet [dla osób trzecich], prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publi-
kowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, tworzenie tekstów 
reklamowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w me-
diach elektronicznych, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowa-
nych, próbek], 41 organizowanie konferencji, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kształcenie praktyczne [pokazy], 
edukacja [nauczanie], nauczanie, publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych niż tek-
sty reklamowe], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
produkcja filmów.

(210) 498623 (220) 2019 04 11
(731) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALL honey & nuts biscuits

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
05.07.06, 08.01.09, 08.01.10, 29.01.15

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

(210) 498626 (220) 2019 04 11
(731) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALL cocoa & beetroot biscuits

(531) 29.01.15, 05.09.03, 08.01.09, 08.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17

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

(210) 498627 (220) 2019 04 11
(731) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALL cauliflower & spices biscuits

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
08.01.09, 08.01.10, 29.01.15, 05.09.21

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spo-
żywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, 
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez 
ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka 
(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą, 
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki 
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
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(210) 498659 (220) 2019 04 12
(731) KUNICKI WOJCIECH BIURFAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURFAN BIUROWY SKLEP INTERNETOWY

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz 
poprzez sklep internetowy: artykułów biurowych, artykułów 
papierniczych i piśmienniczych, urządzeń biurowych, wypo-
sażenia biur, środków higieny, środków czystości, artykułów 
spożywczych.

(210) 498661 (220) 2019 04 12
(731) JRBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIANCO FRIZZANTE SECCO

(531) 05.07.10, 05.13.25, 11.03.01, 25.01.15, 25.01.13, 24.09.24, 
25.01.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, 
wino gronowe, wina owocowe aromatyzowane, napoje 
winne.

(210) 498663 (220) 2019 04 12
(731) INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenie
(540) (znak słowny)
(540) PASJA
(510), (511) 30 mąka i wyroby mączne, makarony, kluski.

(210) 498669 (220) 2019 04 12
(731) MARKOWSKI JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ SŁOWA

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, kultural-
nych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami, transportem, restauracje, usługi barowe.

(210) 498670 (220) 2019 04 12
(731) NA ETACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) na etacie.pl

(531) 26.11.03, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 automatyczne przetwarzanie danych, bada-
nia i analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku 
i badania marketingowe, doradztwo handlowe w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie 
informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie 
informacji o zatrudnieniu, dystrybucja reklam i ogłoszeń han-
dlowych, informacja o działalności gospodarczej, kompilacja 
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz 
danych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Inter-
necie, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
ogłoszenia drobne, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji per-
sonelu, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie 
informacji gospodarczych, opracowywanie katalogów [spisów] 
w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub In-
ternecie, organizowanie targów handlowych, organizowanie 
i prowadzenie targów pracy, organizowanie i prowadzenie 
targów rekrutacyjnych, biura pośrednictwa pracy, przydziela-
nie stanowisk pracy, reklama na billboardach elektronicznych, 
reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlo-
wych online w Internecie, usługi agencji pośrednictwa pracy 
w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, usługi agencji 
pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi 
biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi 
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, 
usługi przetwarzania danych online, usługi reklamowe w za-
kresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespon-
dencji masowej, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi 
w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi 
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi 
zarządzania społecznością online, wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wynajem przestrzeni re-
klamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, zestawianie katalogów biznesowych online.

(210) 498703 (220) 2019 04 12
(731) TCO TRADING COMPANY SPÓŁKA JAWNA WIESŁAWA 

RYZNAR-WOJAK I SPÓŁKA, Rokocin
(540) (znak słowny)
(540) SESVAN
(510), (511) 20 lustra, lustra łazienkowe, lustra z elektrycznym 
oświetleniem, meble, akcesoria meblowe, 35 usługi w zakre-
sie sprzedaży następujących towarów: lustra, lustra łazien-
kowe, lustra z elektrycznym oświetleniem, meble, akcesoria 
meblowe.

(210) 498705 (220) 2019 04 13
(731) MICHALAK ADAM PAWEŁ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) MICSPY
(510), (511) 9 słuchawki wewnątrzkanałowe douszne oparte 
o odbiór dźwięku przy pomocy indukcji elektromagnetycznej, 
wykorzystywane do działalności szpiegowskiej (wywiadow-
czej), detektywistycznej, wojskowej lub w innej działalności, 
grze czy zabawie śledczej.



Nr  ZT23/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 77

(210) 498740 (220) 2019 04 15
(731) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowny)
(540) HUMICALC MAG
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 498742 (220) 2019 04 15
(731) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowny)
(540) HUMI ACTIVE COMPLEX
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 498745 (220) 2019 04 15
(731) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowny)
(540) HUMICO ACTIVE N
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 498746 (220) 2019 04 15
(731) FUNDACJA NASZPIKOWANI, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja naszpikowani

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych (druków, prospektów, broszur), organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklamy koresponden-
cyjne, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek chary-
tatywnych, organizacja zbiórek pieniężnych, inwestowanie 
funduszy na cele charytatywne, usługi gromadzenia fundu-
szy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, groma-
dzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez 
rozrywkowych, organizowanie działań mających na celu 
zbieranie funduszy na cele charytatywne, 41 usługi orga-
nizacji i prowadzenia: konferencji, sympozjów, warsztatów, 
seminariów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy, terapeutów 
i pedagogów, usługi instruktażu, usługi klubów zdrowia, 
usługi związane z kulturą fizyczną, usługi publikacji tekstów 
(innych niż reklamowe), edukacja w zakresie zdrowia i reha-
bilitacji, fizykoterapii, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych, informacja w zakresie wypoczynku, usługi doradztwa 
i poradnictwa pedagogicznego, 44 usługi charytatywne, 
mianowicie świadczenie usług medycznych, prowadzenie 
usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funk-
cjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, 
terapii manualnej, profilaktyka i promocja zdrowotna zabie-
gów medycznych i rehabilitacyjnych, terapia manualna, usłu-
gi promocji zdrowia, usługi przychodni rehabilitacyjnych, 
usługi rehabilitacji leczniczej, usługi związane z ochroną 
zdrowia, usługi z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki 
zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie klinik zdrowia, usłu-
gi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, informacja w zakresie zdrowia, 
rehabilitacji.

(210) 498747 (220) 2019 04 15
(731) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowny)
(540) PLONOCHRON ACTIVE PLUS
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 498754 (220) 2019 04 15
(731) IMBIEROWICZ SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.05.01, 03.05.20, 03.05.25, 10.01.05
(510), (511) 25 odzież: męska, damska, codzienna, sportowa, 
rekreacyjna, koszulki, bluzy, obuwie, spodnie, nakrycia głowy.

(210) 498757 (220) 2019 04 15
(731) KALYCIOK ROMUALD, Nędza
(540) (znak słowny)
(540) Fish
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, akcesoria 
łazienkowe, agregaty klimatyzacyjne i chłodnicze, apara-
tura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje 
chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną, apa-
ratura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa 
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, automatyczne 
urządzenia do regulacji temperatury do grzejników cen-
tralnego ogrzewania, ciśnieniowe zbiorniki wody, centralne 
instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia do grzania, 
ogrzewania, chłodzenia, i wentylacji, grzejniki, kolektory sło-
neczne, kotły, palniki, bojlery i podgrzewacze zbiorniki wody, 
wymienniki ciepła, zawory, pompy ciepła, pompy ciepła 
do przetwarzania energii, urządzenia do nadzoru ciśnienia, 
sterowniki termiczne (zawory) do grzejników centralnego 
ogrzewania, sterowniki elektromagnetyczne do automa-
tycznej obsługi zaworów (części instalacji grzewczych), re-
agujące na zmiany temperatury sterowniki zaworów (części 
instalacji grzewczych).

(210) 498760 (220) 2019 04 15
(731) E-DIAMANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obslugatechnicznabudynkow.pl

(531) 07.01.24, 14.07.09, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalacja, serwis, naprawa i konserwacja in-
stalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji mechanicznej, 
klimatyzacji, kanalizacji, centralnego ogrzewania, remonty, 
usługi wykańczania wnętrz, 42 pomiary i kontrola techniczna 
instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji mechanicznej, 
klimatyzacji, kanalizacji, centralnego ogrzewania.
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(210) 498766 (220) 2019 04 15
(731) FUNDACJA NASZPIKOWANI, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomagam Popieram

(531) 02.09.15, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych (druków, prospektów, broszur), organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklamy koresponden-
cyjne, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, 36 organizowa-
nie funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, organizacja zbiórek charytatywnych, organi-
zacja zbiórek pieniężnych, inwestowanie funduszy na cele 
charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele chary-
tatywne dla dzieci potrzebujących, gromadzenie funduszy 
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 
organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne.

(210) 498778 (220) 2019 04 15
(731) WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK OGRODNICZY, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JABŁKA WIELKOPOLSKIE

(531) 01.17.13, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 jabłka.

(210) 498779 (220) 2019 04 15
(731) EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Lipa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI PRODUCENT- POLSKA MARKA

(531) 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające glukozę, suple-
menty diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawiera-

jące alganiany, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawiera-
jące kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, 
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy wi-
taminowe w postaci plastrów, 29 aloes spożywczy, chipsy 
owocowe, dżemy, galaretki, jogurt, kefir [napój mleczny], kok-
tajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, miąższ 
owoców, mleczne produkty, mleko kokosowe, mleko migda-
łowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko 
z orzeszków ziemnych, mrożone owoce, napoje na bazie 
mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, 
napoje na bazie mleka orzechowego, owoce w puszkach, 
pasta z owoców tłoczonych, przecier jabłkowy, przecier po-
midorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, 
pyłki kwiatowe jako żywność, sałatki owocowe, sok pomido-
rowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, warzywa 
suszone, zupy, 30 batony zbożowe, herbata mrożona, jogurt 
mrożony [lody spożywcze], napoje na bazie rumianku, nie-
lecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe [sło-
dycze], preparaty roślinne zastępujące kawę, sorbety [lody], 
sos jabłkowy [przyprawa], sos żurawinowy [przyprawa], sosy 
owocowe, sosy pomidorowe, syrop z agawy [słodzik natural-
ny], syropy i melasa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, 
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholo-
we na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje izotoniczne, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż sub-
stytuty mleka, napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, bezalkoholowe napoje z soków owoco-
wych, owocowe nektary, bezalkoholowe, sok pomidorowy 
[napój], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop 
do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje].

(210) 498780 (220) 2019 04 15
(731) KIEPAS KAROLINA ART DEPARTMENT, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) EKOTYKI
(510), (511) 3 kosmetyki, ekokosmetyki, kosmetyki natural-
ne, 35 sprzedaż kosmetyków, ekokosmetyków, kosmetyków 
naturalnych, promocja kosmetyków naturalnych, dystrybu-
cja kosmetyków, dystrybucja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, 41 organizacja wydarzeń, spotkań, targów 
kosmetyków naturalnych, targów kosmetycznych, szkoleń, 
kursów, webinariów, egzaminów, sympozjów, warsztaty, 
edukacja w zakresie świadomej naturalnej pielęgnacji.

(210) 498781 (220) 2019 04 15
(731) BOCHEŃSKI TOMASZ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) envirLAB

(531) 19.11.04, 19.11.11, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 informacja o edukacji, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
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organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], kształcenie praktyczne [po-
kazy], organizowanie i prowadzenie sympozjów, 42 analizy 
chemiczne, analizy wody, badania bakteriologiczne, badania 
biologiczne, badania chemiczne, badania naukowe, badania 
techniczne, kontrola jakości, usługi chemiczne, usługi świad-
czone przez laboratoria naukowe.

(210) 498788 (220) 2019 04 15
(731) REAL SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowny)
(540) OWOLOVO
(510), (511) 29 mrożone, suszone, liofilizowane, konserwo-
wane, gotowane: owoce, warzywa, grzyby, zioła, mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, 30 przyprawy, sosy przyprawowe, syropy 
do polewania deserów, kawa, herbata, kakao, spożywcze 
lody i sorbety, produkty i napoje na bazie kawy, herbaty, 
kakao, galaretki owocowe jako słodycze, wyroby cukierni-
cze, 31 świeże: owoce, warzywa, grzyby, zioła, 32 owocowe 
i warzywne: napoje, nektary, soki, syropy, esencje, ekstrakty, 
wyciągi, wszystkie bezalkoholowe.

(210) 498799 (220) 2019 04 15
(731) TABORSKI ARKADIUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carballo

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 okładziny ścienne z drewna.

(210) 498817 (220) 2019 04 16
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EVOBOX
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe, 
i kontrolno-sterujące, rejestratory elektryczne, sterowniki 
elektryczne, odbiorniki elektryczne, nadajniki elektryczne, 
elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne urządze-
nia nawigacyjne, elektryczne urządzenia przełączające, elek-
tryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia 
alarmowe, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, elek-
tryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne urzą-
dzenia do przechowywania danych, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie mone-
ty, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający 
dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośne 
urządzenia telekomunikacyjne, przenośne odtwarzacze 
multimedialne, przenośne urządzenia do nagrywania dźwię-
ku, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, dekode-
ry, urządzenia do kodowania lub dekodowania, nagrania 
dźwiękowe i audiowizualne, telefony przenośne, telefony 
komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i baterie 
do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe do telefo-
nów komórkowych, zestawy słuchawkowe, karty PCMCIA, 
obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do tele-
fonów komórkowych - karty sim, maszty antenowe do tele-

fonii bezprzewodowej, przewody telefoniczne, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
dyski do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompakto-
we, audio-wideo i optyczne, pamięci komputerowe, progra-
my komputerowe, programy komputerowe ładowalne, pro-
gramy komputerowe nagrane, programy gier komputero-
wych, karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane, urzą-
dzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe 
i telewizyjne, komputery, komputery przenośne, oprogramo-
wanie komputerowe nagrane, oprogramowanie, włączając 
oprogramowanie do gier oraz oprogramowanie do telefo-
nów komórkowych, w tym umożliwiające za pośrednictwem 
telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci telein-
formatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych 
usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputero-
we urządzenia peryferyjne, modemy, aparatura do radioko-
munikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty 
do łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne, odbior-
niki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo, taśmy wi-
deo, aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, 
kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, 
aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficz-
ne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany 
projekcyjne, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje 
elektroniczne, urządzenia do gier działające wyłącznie z od-
biornikiem telewizyjnym, serwery internetowe, oprogramo-
wanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie dla ser-
werów internetowych, muzyka cyfrowa do pobrania dostar-
czona z Internetu, komputerowe oprogramowanie użytko-
we do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści me-
dialnych za pośrednictwem Internetu, 16 materiały piśmien-
ne, papierowe materiały biurowe, w tym koperty i papier fir-
mowy, kartony, czasopisma, książki, periodyki, afisze, albumy, 
atlasy, almanachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty, 
druki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, plakaty, na-
klejki, nalepki, obwoluty, publikacje, rysunki, karty okoliczno-
ściowe, bilety, kupony papierowe, materiały instruktażowe 
i do nauczania inne niż urządzenia, 35 usługi zarządzania 
działalnością handlową, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania, 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi 
marketingowe, usługi w zakresie informacji handlowej, tele-
foniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, 
usługi w zakresie prowadzenia centrum informacji handlo-
wej, usługi reklamowe, produkcja i rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, 
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc 
na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materia-
łów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, 
publikowanie tekstów reklamowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w zakre-
sie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usłu-
gi w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne zarzą-
dzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi związane z organizacją targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, pokazy towarów, rozpowszechnianie 
próbek, badanie rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie da-
nych i systematyzacja danych w komputerowych bazach 
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danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwa-
nie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, usługi promowania aplikacji mobilnych i in-
ternetowych, włączając promowanie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi 
w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich następują-
cych towarów: przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, 
przenośnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych 
urządzeń do nagrywania dźwięku, przenośnych urządzeń 
do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz ak-
cesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów 
piśmiennych i informacyjnych pozwalające nabywcy wy-
godnie je oglądać i kupować w dobrych warunkach, sprze-
daż detaliczna i hurtowa przenośnych urządzeń telekomuni-
kacyjnych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych prze-
nośnych urządzeń do nagrywania dźwięku, przenośnych 
urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych 
oraz akcesoriów do nich, sprzedaż detaliczna i hurtowa arty-
kułów radiowotelewizyjnych, usługi świadczone w systemie 
on-line w zakresie kupna i sprzedaży usług telekomunikacyj-
nych, w tym usług dostępu do Internetu, usług telewizji cy-
frowej i analogowej, w tym usług udostępniania materiałów 
audio i video na żądanie, mianowicie usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, prze-
nośnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych urzą-
dzeń do nagrywania dźwięku, przenośnych urządzeń do od-
twarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz akceso-
riów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów pi-
śmiennych i informacyjnych, sprzedaż detaliczna bezpośred-
nia prowadzona poza siecią sklepową mianowicie w zakresie 
następujących usług i towarów: usług telekomunikacyjnych, 
w tym usług dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej 
i analogowej, w tym usług udostępniania materiałów audio 
i video na żądanie, mianowicie usługi pośrednictwa w zakre-
sie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią 
sklepową w zakresie następujących towarów: przenośnych 
urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych przenośnych urządzeń do nagrywania 
dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania dźwięk, 
komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, artyku-
łów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informa-
cyjnych, usługi agentów zajmujących się sprzedażą towarów 
różnego rodzaju, usługi komisu, obsługa klientów przy wyko-
rzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Internetu, Intra-
netu, zbieranie informacji (prace biurowe), usługi dotyczące 
działalności centrów telefonicznych (call center), mianowicie 
zarządzanie punktem obsługi telefonicznej dla osób trze-
cich, dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 37 instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, napra-
wa i konserwacja projektorów filmowych, usługi instalacyjne, 
konserwacyjne i naprawcze w zakresie sieci komputerowych, 
komputerów i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych, 
usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie 
urządzeń do nadawania, usługi instalacyjne i naprawcze 
w zakresie telefonów, 38 usługi telekomunikacyjne w zakre-
sie usług telefonicznych, w tym telefonii komórkowej oraz 
usług dostępu do Internetu, rozpowszechnianie i dystrybu-
cja analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych te-
lewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, internetowej, usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, transmisja progra-
mów radiowych, usługi transmisji programów telewizyjnych 
i radiowych, transmisja, rozpowszechnianie i dystrybucja 
programów, filmów, treści audiowizualnych i multimedial-
nych za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-

wych, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, roz-
prowadzanie i udostępnianie programów, filmów, treści au-
diowizualnych i multimedialnych oparte na protokole inter-
netowym (IPTV), przesyłanie informacji, usługi w zakresie ra-
diofonii, łączność przez terminale komputerowe, usługi 
w zakresie internetowych emisji radiowych, udzielanie do-
stępu do telewizji internetowej, usługi komunikacji interne-
towej, transmisja danych przez Internet, bezprzewodowy 
transfer danych przez Internet, usług telekomunikacyjne 
świadczone przez Internet, intranet, extranet, transmisja, roz-
powszechnianie i dystrybucja informacji i danych za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi 
w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, 
usługi połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, tele-
komunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicznych, połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, usługi świadczone przez operatora telefonii ko-
mórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii komór-
kowej, świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu 
w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, świadczenie 
usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazo-
wej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, 
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputero-
wych, przekaz satelitarny, przesyłanie wiadomości, danych, 
dźwięku i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, świad-
czenie usług przekazywania poczty elektronicznej za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komór-
kowych, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, 
wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, 
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej 
oraz satelitarnej, wypożyczanie modemów, symilografów, 
telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem sieci telefonii ko-
mórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefo-
nicznego, informacja o telekomunikacji, usługi ogłoszeń 
elektronicznych, obsługa telekonferencji, usługa zleceń przy-
woławczych za pomocą radia, telefonu lub innych środków 
łączności elektronicznej, usługi umożliwiania dostępu 
do aplikacji mobilnych i internetowych, włączając umożli-
wianie dostępu do aplikacji za pomocą platform z aplikacja-
mi przeznaczonymi do tych celów, najem i wypożyczanie 
dekoderów i odbiorników programów zakodowanych, 
41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi 
w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, obsługa i udostęp-
nianie na stronie www on-line gier komputerowych, usługi 
związane z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw, 
organizowanie rozrywki internetowej, udostępnianie roz-
rywki multimedialnej oraz wydarzeń sportowych za pomocą 
strony internetowej, udostępnianie muzyki cyfrowej z Inter-
netu, informacje o imprezach internetowych, informacja 
o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie roz-
rywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, orga-
nizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
w tym za pośrednictwem Internetu, organizowanie loterii, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, obsługa publikacji elektronicznych on-line, produkcja 
filmowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia 
nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo, montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, te-
lewizyjne i radiowe programy rozrywkowe, dystrybucja i roz-
powszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwięko-
wych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie 
aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie apara-
tów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie filmów 
kinematograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypoży-
czanie taśm wideo, wypożyczanie odbiorników radiowych 
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i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, 42 usługi w za-
kresie badań oraz projektów naukowych i technicznych, pro-
wadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych, projek-
towanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowa-
nia, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, eksper-
tyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, 
instalowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie, ulepszanie, utrzymanie 
oraz udostępnianie oprogramowania, w tym oprogramowa-
nia do telefonów komórkowych, w tym umożliwiającego 
za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośred-
nictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i po-
bieranie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie danych kom-
puterowych, konwersja danych lub dokumentów na drogę 
elektroniczną, konwersja danych przez programy kompute-
rowe, powielanie oprogramowania komputerowego, pro-
gramowanie komputerowe, projektowanie systemów kom-
puterowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, analizy systemów komputero-
wych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, administrowanie portalami internetowymi 
i telekomunikacyjnymi, w tym dostępnymi bezpośrednio 
w telefonie komórkowym, administrowanie portalami inter-
netowymi w zakresie promowania i udostępniania aplikacji 
mobilnych i internetowych.

(210) 498822 (220) 2019 04 16
(731) REJMISZ RAFAŁ UNIMAT FABRYKA WYCIERACZEK, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Unimat fabryka wycieraczek

(531) 26.04.18, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 wycieraczki do nóg metalowe.

(210) 498827 (220) 2019 04 16
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVOBOX STREAM

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elek-
tryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe, i kon-
trolno-sterujące, rejestratory elektryczne, sterowniki elek-
tryczne, odbiorniki elektryczne, nadajniki elektryczne, elek-
tryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne urządzenia 
nawigacyjne, elektryczne urządzenia przełączające, elek-
tryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia 
alarmowe, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, elek-
tryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne urzą-
dzenia do przechowywania danych, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magne-
tyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie monety, kasy 
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane 

i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośne urzą-
dzenia telekomunikacyjne, przenośne odtwarzacze multime-
dialne, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, prze-
nośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, dekodery, urzą-
dzenia do kodowania lub dekodowania, nagrania dźwiękowe 
i audiowizualne, telefony przenośne, telefony komórkowe, 
zestawy głośno mówiące, anteny i baterie do tych telefonów, 
ładowarki, obudowy kolorowe do telefonów komórkowych, 
zestawy słuchawkowe, karty PCMCIA, obudowy, uchwyty 
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne 
do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórko-
wych - karty sim, maszty antenowe do telefonii bezprzewo-
dowej, przewody telefoniczne, urządzenia do przetwarzania 
informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w za-
kresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania 
i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, audio-wideo 
i optyczne, pamięci komputerowe, programy komputerowe, 
programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe 
nagrane, programy gier komputerowych, karty z pamięcią, 
karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne, kompute-
ry, komputery przenośne, oprogramowanie komputerowe 
nagrane, oprogramowanie, włączając oprogramowanie 
do gier oraz oprogramowanie do telefonów komórkowych, 
w tym umożliwiające za pośrednictwem telefonu komórko-
wego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych In-
ternet dostęp do i pobieranie różnych usług i aplikacji, aplika-
cje mobilne i internetowe, komputerowe urządzenia peryfe-
ryjne, modemy, aparatura do radiokomunikacji przenośna, 
aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, 
nadajniki telekomunikacyjne, odbiorniki radiowe, zespoły 
nadawcze, aparaty wideo, taśmy wideo, aparaty fotograficz-
ne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, kamery wideo zespolo-
ne z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty kinematogra-
ficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświetlone, taśmy 
magnetyczne, urządzenia do montażu filmów kinematogra-
ficznych, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, odtwarza-
cze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, urządzenia 
do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, 
serwery internetowe, oprogramowanie do aplikacji Interneto-
wych, oprogramowanie dla serwerów internetowych, muzy-
ka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, komputero-
we oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej 
audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Inter-
netu, 16 materiały piśmienne, papierowe materiały biurowe, 
w tym koperty i papier firmowy, kartony, czasopisma, książki, 
periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, foldery, 
broszury, prospekty, druki, formularze, fotografie, kalendarze, 
katalogi, plakaty, naklejki, nalepki, obwoluty, publikacje, ry-
sunki, karty okolicznościowe, bilety, kupony papierowe, mate-
riały instruktażowe i do nauczania inne niż urządzenia, 
35 usługi zarządzania działalnością handlową, administrowa-
nie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w za-
kresie organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania, usługi marketingowe, usługi w zakresie infor-
macji handlowej, telefoniczne udzielanie informacji dla nie-
obecnych abonentów, usługi w zakresie prowadzenia cen-
trum informacji handlowej, usługi reklamowe, produkcja i roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe, 
radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo-
wanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Inter-
net, publikowanie tekstów reklamowych, promocja, reklama 
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i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w zakre-
sie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne zarządza-
nie działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji o dzia-
łalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi związane z organizacją targów i wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, pokazy towarów, rozpowszechnianie próbek, 
badanie rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie danych i sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika-
mi, usługi promowania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając promowanie aplikacji za pomocą platform z aplika-
cjami przeznaczonych do tych celów, usługi w zakresie zgru-
powania na rzecz osób trzecich następujących towarów: 
przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych 
odtwarzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń do na-
grywania dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania 
dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, 
artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i in-
formacyjnych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w dobrych warunkach, sprzedaż detaliczna i hur-
towa przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, przeno-
śnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń 
do nagrywania dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwa-
rzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów 
do nich, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów radiowo-
-telewizyjnych, usługi świadczone w systemie on-line w za-
kresie kupna i sprzedaży usług telekomunikacyjnych, w tym 
usług dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analo-
gowej, w tym usług udostępniania materiałów audio i video 
na żądanie, mianowicie usługi pośrednictwa w zakresie naby-
wania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, przeno-
śnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych odtwa-
rzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń do nagrywa-
nia dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania dźwięk, 
komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, artyku-
łów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informa-
cyjnych, sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza 
siecią sklepową mianowicie w zakresie następujących usług 
i towarów: usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu 
do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym 
usług udostępniania materiałów audio i video na żądanie, 
mianowicie usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna 
bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową w zakresie 
następujących towarów: przenośnych urządzeń telekomuni-
kacyjnych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych prze-
nośnych urządzeń do nagrywania dźwięku, przenośnych 
urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych 
oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, mate-
riałów piśmiennych i informacyjnych, usługi agentów zajmu-
jących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, usługi komi-
su, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, 
komputerowej, Internetu, Intranetu, zbieranie informacji (pra-
ce biurowe), usługi dotyczące działalności centrów telefonicz-
nych (call center), mianowicie zarządzanie punktem obsługi 
telefonicznej dla osób trzecich, dostarczanie informacji doty-
czących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem In-
ternetu, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów filmo-
wych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w za-
kresie sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi 
urządzeń peryferyjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne 
i naprawcze w zakresie urządzeń do nadawania, usługi insta-

lacyjne i naprawcze w zakresie telefonów, 38 usługi teleko-
munikacyjne w zakresie usług telefonicznych, w tym telefonii 
komórkowej oraz programów telewizyjnych telewizji kablo-
wej, naziemnej, satelitarnej, internetowej, usługi w zakresie 
emisji radiowej i telewizyjnej, transmisja programów radio-
wych, usługi transmisji programów telewizyjnych i radio-
wych, transmisja, rozpowszechnianie i dystrybucja progra-
mów, filmów, treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 
transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, rozprowa-
dzanie i udostępnianie programów, filmów, treści audiowizu-
alnych i multimedialnych oparte na protokole internetowym 
(IPTV), przesyłanie informacji, usługi w zakresie radiofonii, 
łączność przez terminale komputerowe, usługi w zakresie in-
ternetowych emisji radiowych, udzielanie dostępu do telewi-
zji internetowej, usługi komunikacji internetowej, transmisja 
danych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych 
przez Internet, usług telekomunikacyjne świadczone przez 
Internet, intranet, extranet, transmisja, rozpowszechnianie 
i dystrybucja informacji i danych za pośrednictwem Internetu 
i innych sieci łącznościowych, usługi w zakresie łączności ra-
diowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi połączenia i trasy 
połączeń dla telekomunikacji, telekomunikacyjne usługi 
ogłoszeń elektronicznych, połączenia ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi 
świadczone przez operatora telefonii komórkowej w zakresie 
połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie 
usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fo-
nicznego i cyfrowego, świadczenie usług w zakresie przesyła-
nia informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kom-
puterów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy 
pomocy terminali komputerowych, przekaz satelitarny, prze-
syłanie wiadomości, danych, dźwięku i obrazu za pomocą 
przekazu satelitarnego, świadczenie usług przekazywania 
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii ko-
mórkowej i telefonów komórkowych, wypożyczanie aparatu-
ry do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń służą-
cych do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą 
telefonii analogowej, cyfrowej oraz satelitarnej, wypożycza-
nie modemów, symilografów, telefonów i urządzeń teleko-
munikacyjnych, udostępnianie stron internetowych za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej bezpośrednio 
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, informacja o teleko-
munikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, obsługa telekon-
ferencji, usługa zleceń przywoławczych za pomocą radia, te-
lefonu lub innych środków łączności elektronicznej, usługi 
umożliwiania dostępu do aplikacji mobilnych i interneto-
wych, włączając umożliwianie dostępu do aplikacji za pomo-
cą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, na-
jem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów 
zakodowanych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, 
rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj. organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, ob-
sługa i udostępnianie na stronie www on-line gier kompute-
rowych, usługi związane z organizacją koncertów, imprez, 
targów i wystaw, organizowanie rozrywki internetowej, udo-
stępnianie rozrywki multimedialnej oraz wydarzeń sporto-
wych za pomocą strony internetowej, udostępnianie muzyki 
cyfrowej z Internetu, informacje o imprezach internetowych, 
informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w za-
kresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konfe-
rencji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw-
kowych, w tym za pośrednictwem Internetu, organizowanie 
loterii, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, obsługa publikacji elektronicznych on-line, pro-
dukcja filmowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi 
studia nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo, mon-
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taż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wi-
deo, telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe, dystrybu-
cja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań 
dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypo-
życzanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie 
aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie fil-
mów kinematograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, 
wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie odbiorników ra-
diowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, 
42 usługi w zakresie badań oraz projektów naukowych 
i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług 
badawczych, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowe-
go i oprogramowania, usługi w zakresie prac badawczo-roz-
wojowych, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projek-
tów technicznych, instalowanie, konserwacja i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie, ulepsza-
nie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania, w tym 
oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umoż-
liwiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp 
do i pobieranie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie da-
nych komputerowych, konwersja danych lub dokumentów 
na drogę elektroniczną, konwersja danych przez programy 
komputerowe, powielanie oprogramowania komputerowe-
go, programowanie komputerowe, projektowanie syste-
mów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w sprawach sprzętu komputerowego, analizy systemów 
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, administrowanie portalami interne-
towymi i telekomunikacyjnymi, w tym dostępnymi bezpo-
średnio w telefonie komórkowym, administrowanie portala-
mi internetowymi w zakresie promowania i udostępniania 
aplikacji mobilnych i internetowych.

(210) 498842 (220) 2019 04 16
(731) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona 
Góra

(540) (znak słowny)
(540) Serniczek wiedeński NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodo-
we, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, 
szerbety, konfekcja lodowa.

(210) 498846 (220) 2019 04 16
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EVOBOX STREAM
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe 
i kontrolno - sterujące, rejestratory elektryczne, sterowniki 
elektryczne, odbiorniki elektryczne, nadajniki elektryczne, 
elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne urządze-
nia nawigacyjne, elektryczne urządzenia przełączające, elek-
tryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia 
alarmowe, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, elek-
tryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne urzą-
dzenia do przechowywania danych, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie mone-

ty, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający 
dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośne 
urządzenia telekomunikacyjne, przenośne odtwarzacze 
multimedialne, przenośne urządzenia do nagrywania dźwię-
ku, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, dekode-
ry, urządzenia do kodowania lub dekodowania, nagrania 
dźwiękowe i audiowizualne, telefony przenośne, telefony 
komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i baterie 
do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe do telefo-
nów komórkowych, zestawy słuchawkowe, karty PCMCIA, 
obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do tele-
fonów komórkowych - karty sim, maszty antenowe do tele-
fonii bezprzewodowej, przewody telefoniczne, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
dyski do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompakto-
we, audio-wideo i optyczne, pamięci komputerowe, progra-
my komputerowe, programy komputerowe ładowalne, pro-
gramy komputerowe nagrane, programy gier komputero-
wych, karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane, urzą-
dzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe 
i telewizyjne, komputery, komputery przenośne, oprogramo-
wanie komputerowe nagrane, oprogramowanie, włączając 
oprogramowanie do gier oraz oprogramowanie do telefo-
nów komórkowych, w tym umożliwiające za pośrednictwem 
telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci telein-
formatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych 
usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputero-
we urządzenia peryferyjne, modemy, aparatura do radioko-
munikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty 
do łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne, odbior-
niki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo, taśmy wi-
deo, aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, 
kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, 
aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficz-
ne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany 
projekcyjne, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje 
elektroniczne, urządzenia do gier działające wyłącznie z od-
biornikiem telewizyjnym, serwery internetowe, oprogramo-
wanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie dla ser-
werów internetowych, muzyka cyfrowa do pobrania dostar-
czona z Internetu, komputerowe oprogramowanie użytko-
we do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści me-
dialnych za pośrednictwem Internetu, 16 materiały piśmien-
ne, papierowe materiały biurowe, w tym koperty i papier fir-
mowy, kartony, czasopisma, książki, periodyki, afisze, albumy, 
atlasy, almanachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty, 
druki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, plakaty, na-
klejki, nalepki, obwoluty, publikacje, rysunki, karty okoliczno-
ściowe, bilety, kupony papierowe, materiały instruktażowe 
i do nauczania inne niż urządzenia, 35 usługi zarządzania 
działalnością handlową, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania, 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi 
marketingowe, usługi w zakresie informacji handlowej, tele-
foniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, 
usługi w zakresie prowadzenia centrum informacji handlo-
wej, usługi reklamowe, produkcja i rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, 
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc 
na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materia-
łów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
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wszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, 
publikowanie tekstów reklamowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w zakre-
sie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usłu-
gi w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne zarzą-
dzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi związane z organizacją targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, pokazy towarów, rozpowszechnianie 
próbek, badanie rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie da-
nych i systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwa-
nie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, usługi promowania aplikacji mobilnych i in-
ternetowych, włączając promowanie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi 
w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich następują-
cych towarów: przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, 
przenośnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych 
urządzeń do nagrywania dźwięku, przenośnych urządzeń 
do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz ak-
cesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów 
piśmiennych i informacyjnych pozwalające nabywcy wy-
godnie je oglądać i kupować w dobrych warunkach, sprze-
daż detaliczna i hurtowa przenośnych urządzeń telekomuni-
kacyjnych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych prze-
nośnych urządzeń do nagrywania dźwięku, przenośnych 
urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych 
oraz akcesoriów do nich, sprzedaż detaliczna i hurtowa arty-
kułów radiowo - telewizyjnych, usługi świadczone w syste-
mie on-line w zakresie kupna i sprzedaży usług telekomuni-
kacyjnych, w tym usług dostępu do Internetu, usług telewizji 
cyfrowej i analogowej, w tym usług udostępniania materia-
łów audio i video na żądanie, mianowicie usługi pośrednic-
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, 
przenośnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych 
urządzeń do nagrywania dźwięku, przenośnych urządzeń 
do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz ak-
cesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów 
piśmiennych i informacyjnych, sprzedaż detaliczna bezpo-
średnia prowadzona poza siecią sklepową mianowicie w za-
kresie następujących usług i towarów: usług telekomunika-
cyjnych, w tym usług dostępu do Internetu, usług telewizji 
cyfrowej i analogowej, w tym usług udostępniania materia-
łów audio i video na żądanie, mianowicie usługi pośrednic-
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzo-
na poza siecią sklepową w zakresie następujących towarów: 
przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych 
odtwarzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń do na-
grywania dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania 
dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, 
artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i in-
formacyjnych, usługi agentów zajmujących się sprzedażą 
towarów różnego rodzaju, usługi komisu, obsługa klientów 
przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Inter-
netu, Intranetu, zbieranie informacji (prace biurowe), usługi 
dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center), 
mianowicie zarządzanie punktem obsługi telefonicznej dla 
osób trzecich, dostarczanie informacji dotyczących produk-
tów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 37 insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
naprawa i konserwacja projektorów filmowych, usługi insta-
lacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie sieci kompu-

terowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń peryfe-
ryjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze 
w zakresie urządzeń do nadawania, usługi instalacyjne i na-
prawcze w zakresie telefonów, 38 usługi telekomunikacyjne 
w zakresie usług telefonicznych, w tym telefonii komórkowej 
oraz usług dostępu do Internetu, rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych i cyfrowych programów telewizyj-
nych telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, internetowej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, transmisja 
programów radiowych, usługi transmisji programów telewi-
zyjnych i radiowych, transmisja, rozpowszechnianie i dystry-
bucja programów, filmów, treści audiowizualnych i multime-
dialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci łączno-
ściowych, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, 
rozprowadzanie i udostępnianie programów, filmów, treści 
audiowizualnych i multimedialnych oparte na protokole in-
ternetowym (IPTV), przesyłanie informacji, usługi w zakresie 
radiofonii, łączność przez terminale komputerowe, usługi 
w zakresie internetowych emisji radiowych, udzielanie do-
stępu do telewizji internetowej, usługi komunikacji interne-
towej, transmisja danych przez Internet, bezprzewodowy 
transfer danych przez Internet, usług telekomunikacyjne 
świadczone przez Internet, Intranet, extranet, transmisja, roz-
powszechnianie i dystrybucja informacji i danych za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi 
w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, 
usługi połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, tele-
komunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicznych, połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, usługi świadczone przez operatora telefonii ko-
mórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii komór-
kowej, świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu 
w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, świadczenie 
usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazo-
wej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, 
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputero-
wych, przekaz satelitarny, przesyłanie wiadomości, danych, 
dźwięku i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, świad-
czenie usług przekazywania poczty elektronicznej za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komór-
kowych, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, 
wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, 
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej 
oraz satelitarnej, wypożyczanie modemów, symilografów, 
telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem sieci telefonii ko-
mórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefo-
nicznego, informacja o telekomunikacji, usługi ogłoszeń 
elektronicznych, obsługa telekonferencji, usługa zleceń przy-
woławczych za pomocą radia, telefonu lub innych środków 
łączności elektronicznej, usługi umożliwiania dostępu 
do aplikacji mobilnych i internetowych, włączając umożli-
wianie dostępu do aplikacji za pomocą platform z aplikacja-
mi przeznaczonymi do tych celów, najem i wypożyczanie 
dekoderów i odbiorników programów zakodowanych, 
41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi 
w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, obsługa i udostęp-
nianie na stronie www on-line gier komputerowych, usługi 
związane z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw, 
organizowanie rozrywki internetowej, udostępnianie roz-
rywki multimedialnej oraz wydarzeń sportowych za pomocą 
strony internetowej, udostępnianie muzyki cyfrowej z Inter-
netu, informacje o imprezach internetowych, informacja 
o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie roz-
rywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, orga-
nizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
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w tym za pośrednictwem Internetu, organizowanie loterii, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, obsługa publikacji elektronicznych on-line, produkcja 
filmowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia 
nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo, montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, te-
lewizyjne i radiowe programy rozrywkowe, dystrybucja i roz-
powszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwięko-
wych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie 
aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie apara-
tów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie filmów 
kinematograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypoży-
czanie taśm wideo, wypożyczanie odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, 42 usługi w za-
kresie badań oraz projektów naukowych i technicznych, pro-
wadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych, projek-
towanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowa-
nia, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, eksper-
tyzy inżynieryjne. opracowywanie projektów technicznych, 
instalowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie, ulepszanie, utrzymanie 
oraz udostępnianie oprogramowania, w tym oprogramowa-
nia do telefonów komórkowych, w tym umożliwiającego 
za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośred-
nictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i po-
bieranie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie danych kom-
puterowych, konwersja danych lub dokumentów na drogę 
elektroniczną, konwersja danych przez programy kompute-
rowe, powielanie oprogramowania komputerowego, pro-
gramowanie komputerowe, projektowanie systemów kom-
puterowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, analizy systemów komputero-
wych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, administrowanie portalami internetowymi 
i telekomunikacyjnymi, w tym dostępnymi bezpośrednio 
w telefonie komórkowym, administrowanie portalami inter-
netowymi w zakresie promowania i udostępniania aplikacji 
mobilnych i internetowych.

(210) 498850 (220) 2019 04 16
(731) BREWERY HILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Brewery Hills
(510), (511) 25 odzież, 32 piwo, 43 serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach.

(210) 498865 (220) 2019 04 16
(731) KUDLA TOMASZ GOSPODARSTWO ROLNE WINNICA 

KUDLA, Jankowice
(540) (znak słowny)
(540) Sama Valley
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, 
napoje alkoholowe zawierające wino, wina musujące, 41 or-
ganizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów roz-
rywkowych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina 
do celów edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących wina, 
43 winiarnie, usługa zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi w zakresie 
zakwaterowania, agroturystyka, usługi w zakresie zakwatero-
wania połączone z organizacją i przeprowadzaniem degu-
stacji wina (enoturystyka).

(210) 498884 (220) 2019 04 17
(731) ŚMIGIEL ADRIAN AS PRO MEDIA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Wydawnictwo AS PRO MEDIA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w dziedzi-
nie elektronicznej działalności wydawniczej, dane zapisane 
elektronicznie, katalogi [elektryczne lub elektroniczne], kom-
puterowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające przenoszenie zdjęć 
na telefony komórkowe, oprogramowanie komputerowe 
poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multime-
dialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, 
obrazów statycznych i obrazów ruchomych, 38 cyfrowa 
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, 
dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audio-
wizualnych, interaktywne usługi wideotekstowe, interaktyw-
ne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, przekazywa-
nie informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi 
transmisji wideo, zapewnianie dostępu do treści, stron in-
ternetowych i portali, dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali 
w Internecie, zapewnianie dostępu do portalu do współdzie-
lenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do platform 
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali in-
ternetowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu 
do portalu internetowego obejmującego programy wideo 
na życzenie, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, komputerowy skład drukar-
ski [DTP], multimedialne wydania czasopism, multimedialne 
wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów in-
nych niż reklamowe, pisanie scenariuszy filmowych, pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], pisanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem 
usług teletekstu, programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, publikacja czasopism, publika-
cja broszur, publikacja drukowanych książek telefonicznych, 
publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publi-
kacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy, publikacja 
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), 
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, publikacja treści redakcyjnych stron 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, publikacje multimedialne, publikowanie czasopism 
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, 
publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Inter-
necie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie elek-
tronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, kata-
logów i broszur, publikowanie elektroniczne, publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, pu-
blikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, 
publikowanie multimedialne książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie 
publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie 
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publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udo-
stępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie do pobrania, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), wydawanie au-
diobooków, wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie.

(210) 498895 (220) 2019 04 17
(731) DONAJ ROBERT TUNE-UP, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUNE-UP.PL

(531) 25.07.01, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody.

(210) 498902 (220) 2019 04 17
(731) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA 

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

(531) 05.05.20, 25.07.15, 25.07.20, 25.07.21, 01.03.02, 26.11.25, 
29.01.13

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne oraz do pobrania, pu-
blikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach kompu-
terowych, 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, 
publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, papier, karton 
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, 
materiały introligatorskie, fotografie, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), czcionki drukar-
skie, matryce drukarskie, 35 reklama, informacja handlowa, 
w tym przez Internet, badania rynku i opinii publicznej, za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, administrowanie sprzedażą,usługi za-
rządzania sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, kosmetyków, 
leków, sprzętu AGD i RTV, artykułów spożywczych, napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych, papierosów i wyrobów 
tytoniowych, prasy, prace biurowe oraz administracja, or-
ganizacja i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi, 
doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działal-
ności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprze-

daży, jak i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa 
i doradztwo 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) 498937 (220) 2019 04 18
(731) LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Properties
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi w zakresie badania rynku, organizowanie i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, usługi analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej, 36 administrowanie fi-
nansami, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w infrastrukturę, analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, 
transakcje finansowe, usługi finansowania, wycena nie-
ruchomości, wycena majątku i mienia, zarządzanie finan-
sami, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami 
i domami czynszowymi, doradztwo w sprawach ubezpie-
czeniowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, dzierżawa i wynajem 
nieruchomości, finansowanie nieruchomości i inwestycji bu-
dowlanych, usługi nabywania nieruchomości, ubezpiecze-
nia nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, 
agencje pośrednictwa nieruchomości, nabywanie gruntów 
i nieruchomości na rzecz osób trzecich, biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, 37 usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, 
czyszczenie, naprawy i konserwacja, usługi nadzoru budow-
lanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 
wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
budowa budynków dróg mostów, 41 usługi wydawnicze 
i reporterskie.

(210) 498939 (220) 2019 04 18
(731) Johnson & Johnson, New Brunswick, US
(540) (znak słowny)
(540) BUILT TO WORK
(510), (511) 9 szkła i soczewki kontaktowe.

(210) 498940 (220) 2019 04 18
(731) SIMPLE DAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) TWÓJ CEL TO
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 498947 (220) 2019 04 18
(731) LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Investments
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi w zakresie badania rynku, organizowanie i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, usługi analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej, 36 usługi finansowe, 
pieniężne ubezpieczeniowe, usługi inwestycyjne, inwesty-
cje kapitałowe, majątkowe, przemysłowe, inwestycje w fun-
dusze powiernicze, informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe, analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, 
transakcje finansowe, usługi finansowania, usługi w zakresie 
wycen, wycena nieruchomości, zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, nabywanie w celu prowadzenia 

inwestycji finansowych, analiza Inwestycyjna, opieka nad 
Inwestycjami, powiernictwo inwestycyjne, doradztwo w za-
kresie inwestycji finansowych i kapitałowych, konsultacje 
w zakresie Inwestycji, organizacja zbiórek pieniężnych, orga-
nizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie fi-
nansowe, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja.

(210) 498949 (220) 2019 04 18
(731) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO auto LEASING ALL INCLUSIVE

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie finansowania zakupów 
na raty (leasing), finansowanie leasingu pojazdów, usługi kre-
dytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, usługi udzie-
lania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ubezpieczenie 
dotyczące pojazdów.

(210) 498950 (220) 2019 04 18
(731) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO gap

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie finansowania zakupów 
na raty (leasing), finansowanie leasingu pojazdów, usługi kre-
dytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, usługi udzie-
lania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ubezpieczenie 
dotyczące pojazdów.

(210) 498963 (220) 2019 04 18
(731) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO auto

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie finansowania zakupów 
na raty (leasing), finansowanie leasingu pojazdów, usługi kre-
dytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, usługi udzie-
lania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ubezpieczenie 
dotyczące pojazdów.

(210) 498977 (220) 2019 04 18
(731) Johnson & Johnson, New Brunswick, US
(540) (znak słowny)
(540) SOCZEWKA KONTAKTOWA, KTÓRA ROZUMIE 

ŚWIATŁO
(510), (511) 9 szkła i soczewki kontaktowe.
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(210) 498980 (220) 2019 04 18
(731) ŁUCZAK URSZULA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) EXPLORERS FESTIVAL-FESTIWAL GÓR
(510), (511) 41 organizowanie festiwali o charakterze 
kulturalno-sportowym.

(210) 498985 (220) 2019 04 18
(731) ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowny)
(540) Wyczeska
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty 
do włosów, szampony, 10 grzebienie do wyczesywania wszy, 
grzebienie do usuwania wszy z włosów, spraye do celów me-
dycznych, rozpylacze do celów medycznych, 21 grzebienie.

(210) 498992 (220) 2019 04 18
(731) CHIPCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaviSoC

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 układy scalone.

(210) 499019 (220) 2019 04 19
(731) CZEKAŁA DARIUSZ, Pszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HENGOR

(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 07.01.25, 26.11.03, 26.11.07, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.04

(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe w zakresie budownictwa kubaturowe-
go, robót ogólnobudowlanych, budownictwa drogowego 
i budownictwa infrastruktury podziemnej.

(210) 499022 (220) 2019 04 19
(731) DERMOTECH BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIZMI

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, mydła, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, mleczka ko-
smetyczne, płyny kosmetyczne, toniki kosmetyczne, zesta-
wy kosmetyków.

(210) 499023 (220) 2019 04 19
(731) CZEKAŁA DARIUSZ, Pszów
(540) (znak słowny)
(540) HENGOR
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe w zakresie budownictwa kubaturowe-
go, robót ogólnobudowlanych, budownictwa drogowego 
i budownictwa infrastruktury podziemnej.

(210) 499024 (220) 2019 04 19
(731) MORKA PATRYCJA BY NODO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piekarnia Gruzińska PENOVANI

(531) 02.01.11, 02.01.15, 02.01.30, 07.03.04, 07.03.05, 07.03.12, 
08.01.01, 08.01.99, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 
29.01.08

(510), (511) 30 bułeczki słodkie, bułki, chleb, ciasto na wy-
pieki, kanapki, mięso zapiekane w cieście, pielmieni, pierożki 
na bazie mąki, placki, przekąski na bazie zbóż, pizza, wyro-
by cukiernicze, 40 wypiek chleba na zamówienie, 43 ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 499045 (220) 2019 04 18
(731) KUDLA TOMASZ GOSPODARSTWO ROLNE WINNICA 

KUDLA, Jankowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLINA SAMY WINNICA JANKOWICE

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
wino, napoje alkoholowe zawierające wino, wina musujące, 
41 organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie degustacji 
wina do celów edukacyjnych, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących 
wina, 43 winiarnie, usługa zaopatrzenia w żywność i na-
poje, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi 
w zakresie zakwaterowania, agroturystyka, usługi w zakre-
sie zakwaterowania połączone z organizacją i przeprowa-
dzaniem degustacji wina (enoturystyka).



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 494167, 496138, 496198, 497765, 497768, 497794, 498161, 498252, 498323, 498465, 498740, 498742, 498745, 
498747

2 495371, 495378, 496198

3 495240, 495337, 496011, 496138, 496312, 497334, 498252, 498780, 498985, 499022

4 496054, 496928, 496931, 496932, 497765, 497794, 498529

5 494023, 494167, 495239, 495240, 495704, 496011, 496013, 496030, 497383, 497419, 497716, 497717, 497769, 
498078, 498125, 498166, 498252, 498323, 498460, 498604, 498610, 498779, 498940

6 495030, 497757, 498194, 498196, 498822

7 496032, 497069, 497757, 498233

8 498073, 498532

9 495007, 495008, 495010, 495011, 495014, 495021, 495712, 495895, 495985, 496024, 496036, 496072, 496168, 
496903, 496983, 496988, 497185, 497188, 497460, 497689, 497955, 498001, 498024, 498103, 498266, 498313, 
498582, 498705, 498817, 498827, 498846, 498884, 498902, 498939, 498977, 498992

10 495239, 497419, 498078, 498985

11 495985, 497306, 498233, 498757

12 493840, 493843, 494535, 497069, 497185, 497188, 498070, 498216, 498895

14 495337

15 497795

16 494349, 494933, 495712, 496001, 496178, 496291, 496307, 496361, 496903, 496920, 497257, 498036, 498097, 
498266, 498345, 498817, 498827, 498846, 498902

17 496032, 497752, 498088, 498089, 498289

18 495030, 495337, 497334, 498070, 498122, 498128

19 495371, 495378, 495734, 495985, 496361, 496928, 496931, 496932, 497752, 497773, 497783, 498194, 498196, 
498799

20 494626, 495030, 496848, 496928, 496931, 496932, 497757, 498513, 498703

21 496312, 497257, 497334, 498128, 498532, 498985

22 498289

24 495337, 498154, 498233

25 494349, 495330, 495898, 496899, 497258, 497271, 497400, 497901, 497903, 498075, 498122, 498128, 498154, 
498565, 498613, 498754, 498850

26 492876, 496014, 497271, 498606, 498609

27 495239

28 494349, 494535, 495030, 495239, 495337, 498070, 498154

29 472158, 494589, 495930, 498184, 498302, 498457, 498602, 498779, 498788

30 494349, 495930, 495997, 497223, 498457, 498507, 498530, 498564, 498602, 498603, 498605, 498623, 498626, 
498627, 498663, 498779, 498788, 498842, 499024

31 494167, 498184, 498460, 498602, 498778, 498788

32 467657, 490404, 495337, 495930, 497257, 497349, 497389, 497398, 497484, 497765, 497794, 497918, 498078, 
498197, 498199, 498318, 498779, 498788, 498850

33 490404, 495412, 495797, 495800, 496031, 496272, 496861, 496865, 497335, 497350, 497398, 497431, 497765, 
497794, 498661, 498865, 499045
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34 498436

35 467657, 491225, 493840, 493843, 494047, 494349, 494607, 494626, 494734, 494933, 495007, 495008, 495010, 
495011, 495014, 495021, 495159, 495371, 495378, 495729, 495809, 495854, 495895, 495898, 495988, 495994, 
496001, 496002, 496024, 496025, 496026, 496032, 496036, 496168, 496178, 496198, 496291, 496307, 496361, 
496854, 496899, 496903, 496983, 497069, 497185, 497188, 497334, 497335, 497398, 497400, 497411, 497422, 
497439, 497757, 497773, 497775, 497783, 497795, 497904, 497905, 497908, 497909, 497910, 497913, 497955, 
498001, 498073, 498091, 498094, 498097, 498138, 498266, 498267, 498278, 498345, 498366, 498368, 498513, 
498527, 498532, 498534, 498546, 498564, 498582, 498583, 498585, 498592, 498599, 498600, 498621, 498659, 
498670, 498703, 498746, 498766, 498780, 498817, 498827, 498846, 498902, 498937, 498947

36 491225, 494459, 494734, 495895, 495988, 495994, 496361, 496983, 498103, 498141, 498144, 498165, 498266, 
498345, 498503, 498527, 498592, 498599, 498746, 498766, 498902, 498937, 498947, 498949, 498950, 498963

37 493840, 493843, 494734, 495613, 495712, 495734, 496057, 496168, 496312, 496361, 496903, 496983, 497185, 
497188, 497955, 498091, 498144, 498760, 498817, 498827, 498846, 498937, 498947, 499019, 499023

38 491225, 495007, 495008, 495010, 495011, 495014, 495021, 496057, 496903, 496983, 497904, 497905, 497908, 
497909, 497910, 497913, 498001, 498149, 498150, 498266, 498817, 498827, 498846, 498884

39 493843, 494734, 495895, 496025, 496168, 496983, 498149, 498150, 498159, 498902

40 494626, 494734, 496032, 496178, 497765, 497794, 498107, 499024

41 491225, 494734, 494933, 495007, 495008, 495010, 495011, 495014, 495021, 495712, 495988, 495994, 496026, 
496168, 496291, 496307, 496854, 496903, 496920, 496983, 497398, 497460, 497904, 497905, 497908, 497909, 
497910, 497913, 498036, 498072, 498097, 498101, 498107, 498138, 498151, 498266, 498267, 498345, 498366, 
498368, 498476, 498542, 498566, 498592, 498621, 498669, 498746, 498780, 498781, 498817, 498827, 498846, 
498865, 498884, 498902, 498937, 498980, 499045

42 493840, 494734, 495007, 495008, 495010, 495011, 495014, 495021, 495712, 495854, 495895, 496001, 496002, 
496024, 496032, 496036, 496168, 496361, 496903, 496983, 497185, 497188, 497460, 497752, 497955, 498091, 
498138, 498144, 498149, 498150, 498233, 498266, 498313, 498366, 498368, 498508, 498582, 498760, 498781, 
498817, 498827, 498846

43 496983, 497335, 497398, 498114, 498140, 498141, 498156, 498509, 498564, 498568, 498579, 498614, 498615, 
498669, 498850, 498865, 499024, 499045

44 494734, 495464, 495809, 496026, 496920, 497422, 497439, 498513, 498746

45 494734, 495895, 496032, 496854, 496983, 497484, 498091, 498096, 498266, 498275, 498544



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

#ideapay 498266

1817 NAŁ NAŁĘCZOWIANKA 498197

69 sexy eyes 497689

Addwood.pl 494626

ADEGA DE BORBA 495412

adequate 498138

Advantage Media 494607

ALE KINO+ 497905

ANTI-SMOG DROPS 496011

ARIES 496899

aroma 498252

ARTEMON 497783

ASAP Nieruchomości 498503

ASPEN CLEAN 496312

Babooshka 498156

BACIARY 497398

Bakal Naturalnie 498184

BALLAMIN TM 498078

BEZ SŁOWA 498669

BIANCO FRIZZANTE SECCO 498661

BIURFAN BIUROWY SKLEP INTERNETOWY 498659

bonne - santé 496920

Brewery Hills 498850

BUILT TO WORK 498939

BUSINESS SPORTS PROMOTION BSP 498101

C CONCEPT 497185

C 497188

carballo 498799

CARBOTERA 498161

CASA HAMACA 496861

CATCH-ME 498149

CATCH-ME 498150

CAVARICCI MODA PLUS SIZE 497903

CAVARICCI 497901

CeDe Trans 498159

CHATKA 494589

CLEANPEST 498323

COCHISE 498614

COCHISE 498615

consteel 498144

czas LITERATURY 498151

DAISY SKLEP ZOOLOGICZNY 495729

De & sa Fashion 498613

De Graaf POLAND 498602

dekoral Home & Style 495378

dekoral 495371

DISCO RELAX 498476

DISCONTU 498103

DOLINA SAMY WINNICA JANKOWICE 499045

DOM’t worry be connected 496024

DOM’T WORRY 496036

DOMINOWOOD We change for You 496928

DOMINOWOOD We change for You 496931

DOMINOWOOD We change for You 496932

DOMO+ 497913

DRRIVE energy drink power caffeine taurine 467657

E PLUS 496983

e.on 497306

EKONIT 496032

EKOTYKI 498780

elugo 494047

ELVIKOM 496057

EMAVO 495159

EndoMed instytut medycyny estetycznej 495464

envirLAB 498781

ESETIN 496030

ESPUKOL 497716

ESPUKOL 497717

EST 1984 ZŁOTY ŁAN 497349

eterea 496138

EVOBOX STREAM 498827

EVOBOX STREAM 498846

EVOBOX 498817

EXPERT PLAY 496903

EXPLORERS FESTIVAL-FESTIWAL GÓR 498980

FINGROW SERVICE 497775

Fish 498757

Forest SHOW 498621

funclip 498366

funclip 498368

fundacja naszpikowani 498746

FUNFIT garden 495030

G § GOODWILL LEGAL 498544

GB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA 498527

GC GOODWILL CONSULTING 498546

GG GYMTIME 498128

GH GOODWILL HUMAN 498534

GO auto LEASING ALL INCLUSIVE 498949



1 2 1 2

92 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2019

GO auto 498963

GO gap 498950

Go green grill 498302

GORZELNIA BIELICE 497765

GORZELNIA BIELICE 497794

GÓRNOŚLĄSKIE 497389

GROW by Lean Action Plan 498278

HADRON 496168

Hair Diamonds 492876

HARNAŚ 498436

HELON HURTOWNIA ELEKTRONICZNA 496988

HENGOR 499019

HENGOR 499023

Hortex WYSOKA ZAWARTOŚĆ  
OWOCÓW LODY OWOCOWE MANGO 497223

HOVEL BARBER SHOP 497439

HOVEL 497422

HUMI ACTIVE COMPLEX 498742

HUMICALC MAG 498740

HUMICO ACTIVE N 498745

HYRNY ENERGY 497484

I am 496014

I C G IPECO CAPITAL GROUP 498091

I C G LEGAL 498096

IBRA 497334

INDICATH 494023

INSel 498585

insu 498599

IP Centrum Intellectual Property 498072

JABŁKA WIELKOPOLSKIE 498778

JADŁOSTACJA 498568

JASTRZAB exclusive 495008

JASTRZAB LOOK 495010

JASTRZAB POST 495011

JASTRZAB SERIALE 495007

JASTRZAB TV 495014

JASTRZAB ZDROWIE 495021

Jovi bez dodatku cukrów 472158

Julimex 497271

Kalinka Wódka 496031

Kangu Jumping Pad 496848

KH 498532

Kobuta 495330

KombiAir 495985

KREISEL . 447 EXPRESS BETON 497768

KROKUSOWA REWOLUCJA 496026

Kubota 495337

KUCAK 498140

KUCHNIA+ 497904

Kupino 495854

LEAN ACTION PLAN 498267

Liberty Investments 498947

Liberty Properties 498937

LOGOSENSORYKA 498566

LUBUSKIE JASNE BROWAR WITNICA S.A.  
1848 KODEKS DOBREGO PIWA  
unikatowa receptura 6,1 %  
PIWO NATURALNE NIEPASTERYZOWANE 498318

MaFioSSo 498509

MAGIC 494535

Maniking 498073

Martpios 496178

MAXONI 495898

MEDIA EXPERT GO! 496291

MEDIA EXPERT PRIME 498097

MEDIA EXPERT SMART 496307

MELLIFERA 498513

MICSPY 498705

MINIMINI+ 497909

Moonie’s 498154

MURAPOL S.A. 496361

MYCOBiotiC 496013

na etacie.pl 498670

NAŁĘCZOWIANKA 498199

NATURALL cauliflower & spices biscuits 498627

NATURALL cocoa & beetroot biscuits 498626

NATURALL honey & nuts biscuits 498623

NATURALL papaya & milet biscuits 498603

NATURALL 498605

Navien Smart+ 496072

NaviSoC 498992

NESI 497773

niagara pruszyński 498196

niagara 498194

NICO FERRI 496865

NORMADENT 497419

NOWY LEPSZY SMAK HARNAŚ JASNE PEŁNE  
UDOSKONALONA RECEPTURA 6 % 497918

O! Fryzjerzy by Szymojko 495809

OBIEKTYWNIE NAKRĘCENI 498107

OBLATUM 498530

obslugatechnicznabudynkow.pl 498760

onago 498565

OPTION ONE FIELD MARKETING 498600

ORCUS 498275

OWOLOVO 498788

PASJA 498663

PCh24.pl POLONIA CHRISTIANA 498345

PELLET BESKIDZKI 496054

perfecta botanical synergy 495240

PERFEKCYJNE AUTO 495613

Piekarnia Gruzińska PENOVANI 499024

PIEROGOWY KUBEK 2019 498564



1 2 1 2

Nr  ZT23/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 93

Piękna Litera 498036

PLANETE+ 497910

Planteon 498604

Planteon 498610

PLONOCHRON ACTIVE PLUS 498747

Polcar 497069

POLSKA EKOLOGIA 498094

POLSKI PRODUCENT- POLSKA MARKA 498779

Pomagam Popieram 498766

PREMLUX 496198

PRIMETECH 494734

PRO. SPORTSWEAR 498075

PRO-ACCO 498583

PROFESJONALNA LIGA MMA 498542

PROFI AUTO SERVICE 493843

PROFIAUTOSERVICE 493840

PROFI-TEX-STYLE 498122

PROTONE 497752

provema 494459

Pułaski GENERAL VODKA 497431

QUATTROS 498216

Raut Baar 498579

remark 498233

Rent like home. 498165

RIKO 498070

RIO de BRASS DB 495930

roomy 498141

RR RIZON 497258

Sama Valley 498865

SANITEC 497769

SARE system way to sell 498001

SEAM GROUP 495712

sello 498582

seni lady Slim nowe CIEŃSZE  
wyjątkowo chłonne ODDYCHAJĄCE 495704

SenseMaker SOFTWARE 498313

Serce Dziecka 498592

Serniczek wiedeński NORDIS 498842

SESVAN 498703

SIEDMIOKROTNA DESTYLACJA FILTRACJA  
ADAM MICKIEWICZ WÓDKA PREMIUM 497350

SMART ORGANIC FARMING 494167

SMASH&SHARE 498507

SOCZEWKA KONTAKTOWA,  
KTÓRA ROZUMIE ŚWIATŁO 498977

SOMA 497795

sonkofit 498457

SPARTAN 495239

Start In Podkarpackie 496854

STRAMA PANELS KLIK! i gotowe. 495734

sunvizion 498508

Sztuka gadania 498024

TALKOUT 497460

TARFUSE 498089

TARSINT 498088

TDV 498125

TEATR ROBOTNICZY  
im. BOLESŁAWA BARBACKIEGO  
w NOWYM SĄCZU. 494933

TELETOON+ 497908

TIAN HOUSE 498114

TIZMI 499022

TOMGRAF 497411

Tropical AQUA CARE 498465

Tropical PROFESSIONAL FEEDING 498460

TUNE-UP.PL 498895

Turbo 498289

TWÓJ CEL TO 498940

UG 1970 2020 497257

Unimat fabryka wycieraczek 498822

unum We love. We care. 495994

Unum.We Love. We Care. 495988

VALUSED Noc Plus 498166

VERBEN 497383

Veterans Cafe 495997

vive Management 495895

Warsztat Koszulkowy 497400

Wild Orchid Crafts 498606

Wild Orchid Crafts 498609

WÓDKI REGIONALNE 497335

Wrometr 496002

WT JOANNA 498529

Wyczeska 498985

Wydawnictwo AS PRO MEDIA 498884

WYTWÓRNIA SIT SITA I BLACHY  
PERFOROWANE SITONO WWW.SITONO.PL  
ROK ZAŁ.1955 497757

YP York Promotion 496001

zaradnik 491225

ZATECKY GUS 490404

Żurawinówka Biłgorajska napój spirytusowy  
ALICJA w krainie Roztocza 11 kwietnia 2014r.  
Żurawinówka Biłgorajska została wpisana  
na Listę Produktów Tradycyjnych. 496272



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.

1009385 Mon Etoile (2019 04 28)
CFE: 01.01.02, 27.05.01 3, 35

1256033 Akkim (2019 04 24)
CFE: 26.01.06, 27.05.07, 29.01.13 1,

1260069 MUSCLE BEACH (2015 06 30) 25
1372605 MAGCOMBOK (2019 04 04) 5, 35, 44
1425329 KERAMAX (2018 04 27, 2017 11 03)

CFE: 27.05.01 1, 6, 7, 8, 9, 35
1455802 Collanol (2019 04 04) 5, 35, 44
1459241 Hyaluron Lip Perfection (2019 04 26)

CFE: 01.15.21, 26.01.01,  
26.11.01, 27.05.09

3, 5

1466178 BOBO BIRD (2019 03 27)
CFE: 27.05.01 14

1466237 ALGOMIZOL (2019 03 01, 2018 09 04) 5
1466295 ROAD JET EMERGENCY SOLU-

TIONS (2019 01 28, 2018 10 31)
12, 36, 39

1466330 e-soroban (2019 02 18, 2019 01 24)
CFE: 27.01.01, 27.05.01 9, 41

1466338 PLASMOLDE (2018 12 14)
CFE: 27.05.01 7

1466391 Gibus (2019 03 12, 2018 11 09)
CFE: 05.07.13, 27.05.01, 29.01.13 32

1466404 2019 01 24)
CFE: 04.05.04 9, 35, 41

1466409 JAFADEN (2019 03 12, 2018 12 03)
CFE: 01.03.02, 01.15.09, 26.04.06, 26.11.01, 
27.05.01, 29.01.14

32

1466454 SLY (2019 03 15)
CFE: 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13 7, 12

1466623 BIOTEHNOS (2019 03 20) 5, 35
1466639 Tesla WELD (2018 12 14)

CFE: 27.05.01 7
1466670 HEALTH OF JOINTS IS IN RELIABLE HANDS 

(2019 02 08)
CFE: 29.01.04 5, 35

1466677 2019 04 02)
CFE: 28.03.00 29

1466700 Marie-Stuart (2019 03 28) 33
1466730 NOKAUT (2019 01 15)

CFE: 27.05.01, 28.05.00 5
1466777 2019 03 27)

CFE: 07.15.09, 25.01.25, 25.07.01 34
1466791 BIOTEHNOS (2019 03 20)

CFE: 01.15.23, 26.11.25, 29.01.12 5, 35
1466821 TANTE JU  

(2019 02 08, 2018 08 10)
3, 9, 14, 18, 

21, 25
1466886 White lake (2019 03 29) 33
1466923 AMELAND (2019 03 01, 2018 09 04) 5
1467020 2019 04 02)

CFE: 26.01.04, 28.03.00 12
1467080 Heye SpeedMaster  

(2018 12 03, 2018 07 17)
7, 9, 42

1467084 ENEGORIKUN  
(2019 01 29, 2018 11 22)

1, 4, 35

1467101 Cheezar (2019 02 14, 2019 02 04) 29
1467147 ROADJET EMERGENCY SOLUTIONS  

(2019 01 28, 2018 10 31)
CFE: 01.01.05, 18.01.11, 24.03.18, 
24.17.24, 26.11.02, 27.05.09, 29.01.13

12, 36, 
39

1467152 clin (2019 03 28) 9
1467168 ORIGINALS BY WE  

(2019 04 22, 2018 10 23)
20

1467177 HAUT BOUSTIN (2019 04 09, 2018 12 12) 33
1467188 CHAPITEAU MAXIME  

(2019 04 09, 2018 12 12)
33

1467203 ELA QUALITY RESORT BELEK (2019 03 04)
CFE: 26.01.10, 26.11.03, 
27.05.10, 29.01.13

35, 41, 43

1467216 RAHAT (2019 03 01)
CFE: 27.05.01 5, 20, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 43

1467239 OMNICNC (2019 02 25) 7
1467270 BLUE ELEPHANT (2019 01 02)

CFE: 26.04.05, 27.05.01 7



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

1  1256033, 1425329, 1467084 

3  1009385, 1459241, 1466821 

4  1467084 

5  1372605, 1455802, 1459241, 1466237, 1466623, 1466670, 1466730,
 1466791, 1466923, 1467216 

6  1425329 

7  1425329, 1466338, 1466454, 1466639, 1467080, 1467239, 1467270 

8  1425329 

9  1425329, 1466330, 1466404, 1466821, 1467080, 1467152 

12  1466295, 1466454, 1467020, 1467147 

14  1466178, 1466821 

18  1466821 

20  1467168, 1467216 

21  1466821 

25  1260069, 1466821 

29  1466677, 1467101, 1467216 

30  1467216 

32  1466391, 1466409 

33  1466700, 1466886, 1467177, 1467188 

34  1466777 

35  1009385, 1372605, 1425329, 1455802, 1466404, 1466623, 1466670,
 1466791, 1467084, 1467203, 1467216 

36  1466295, 1467147, 1467216 

37  1467216 

39  1466295, 1467147, 1467216 

41  1466330, 1466404, 1467203 

42  1467080 

43  1467203, 1467216 

44  1372605, 1455802



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.

489636 Beats Electronics LLC
2019 05 13 9, 35

493831 SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.
2019 05 15 25

493941 Swiss Pharma International AG
2019 05 10 5, 10, 35, 44

493169 OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
2019 05 17 25, 32, 35, 36, 38, 41, 

42, 45
495177 Mr. Wash Autoservice AG

2019 05 17 37
492017 Carl Zeiss AG

2019 05 17 9, 35

492875 Gianvito Rossi Unipersonale S.R.L.
2019 05 16 3, 9, 14, 18, 25, 35

490955 Societe des Produits Nestle S.A.
2019 05 14 5

492021 Carl Zeiss AG
2019 05 17 9, 35

494012 ISS World Services A/S
2019 05 15 35

492578 SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG
2019 05 20 3, 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.

1445770 Formula One Licensing B.V.
2019 05 10 9, 42

1448210 CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME; 
2019 05 16 18, 25, 35
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

22/2019

30, 31, 32

497374

(210) 497374  (220) 2019 03 19
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,  
 Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKALLAND BA!rdzo

(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 zamiennikami posiłków, batoniki 
na bazie owoców i orzechów, batoniki na 
bazie owoców będące zamiennikami po-
siłków, batony na bazie orzechów i nasion, 
batony organiczne na bazie orzechów i zia-
ren, batony spożywcze na bazie soi, batony 
spożywcze na bazie orzechów, borówki 
przetworzone, chipsy bananowe, chipsy 
jabłkowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy 
owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzyw-
ne, chipsy ziemniaczane, jadalne kwiaty 
przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, 
jadalne suszone kwiaty, jądra orzechów 
włoskich, kandyzowane owoce, kandyzo-
wane przekąski owocowe, kasztany jadalne 
smażone z cukrem, kokos ...

znak nie powinien  
zostać opublikowany

81 497374

83 BAKALLAND BA!rdzo  497374


