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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 12 sierpnia 2019 r. Nr ZT33

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) 478296 (220) 2017 10 27
(731) CIEŚLAK ANDRZEJ PALIWA CENTRUM, Koluszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paliwa Centrum

(531) 26.01.16, 07.11.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 paliwa, paliwo silnikowe, benzyna, paliwo 
na bazie ropy naftowej, olej napędowy, paliwo gazowe.

(210) 480349 (220) 2017 12 19
(731) Bayer Intellectual Property GmbH,  

Monheim am Rhein, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONE A DAY 1

(531) 01.15.09, 01.03.15, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 żywność i substancje dietetyczne przystoso-
wane do celów medycznych, suplementy dietetyczne dla 
ludzi, napoje z dodatkami dietetycznymi.

(210) 485991 (220) 2018 05 16
(731) BERGMANN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 488749 (220) 2018 07 30
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Biowitalne Spa

(531) 07.15.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów 
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, 
łaźnie tureckie.

(210) 488779 (220) 2018 07 30
(731) SOCHOŃ TADEUSZ P.P.H.U. FAST SERVICE, Wasilków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FS FAST SERVICE

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe.

(210) 490480 (220) 2018 09 12
(731) VELES AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.23, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do sto-
sowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemiczne 
środki ochrony roślin i ich nasion, nawozy organiczne i mi-
neralne, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do nawo-
żenia gleby, nawozy mineralne, nawozy naturalne, preparaty 
regulujące wzrost roślin, wosk do szczepienia drzew, dodatki 
chemiczne do środków owadobójczych i grzybobójczych, 
podłoża dla upraw bezgruntowych, ziemia próchnicza, pod-
łoża do hodowli roślin, ziemia, 31 nasiona, grzybnie, cebulki 
i kłącza kwiatowe, sadzonki, krzewy, drzewa, nasiona roślin 
uprawnych, nasiona kwiatów, nasiona traw, byliny, drzew-
ka i krzewy ozdobne, drzewka i krzewy owocowe, 35 usługi 
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sta-
cjonarnej oraz wysyłkowej, w oparciu o katalog nasion roślin 
uprawnych, kwiatów i traw, cebulek kwiatowych i bylin, drze-
wek i krzewów ozdobnych i owocowych, podłoży do hodowli 
roślin, ziemi, darni, kory, produktów chemicznych przezna-
czonych do stosowania w rolnictwie, nawozów sztucznych 
i naturalnych, maszyn rolniczych, urządzeń i akcesoriów stoso-
wanych w rolnictwie, narzędzi ogrodniczych, reklama za po-
mocą Internetu, oferowanie w mediach produktów dla handlu 
hurtowego i detalicznego, reklama korespondencyjna, orga-
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nizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów, w tym ulotki, plakaty, prospekty 
w celach reklamowych, marketing usług.

(210) 490839 (220) 2018 09 21
(731) CHAMELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chamelion HOLDING

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe.

(210) 491878 (220) 2018 10 22
(731) GESTVINUS – INVESTIMENTOS E SERVIÇOS 

VITIVINÍCOLAS E COMERCIAIS, SA, Estremoz, PT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINE WITH ROOTS PRODUCT OF PORTUGAL

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 33 wina pochodzące z Portugalii.

(210) 492012 (220) 2018 10 25
(731) FREJEK EDYTA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przedszkole Numer Jeden

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, prowadzenie przedszkoli, 
prowadzenie sal zabaw dla dzieci, edukacja dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, edukacja młodzieży, 
organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, organi-
zowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci, organizowanie 
obozów sportowych, organizowanie i obsługa imprez arty-
stycznych dla dzieci i młodzieży, organizowanie przyjęć dla 
dzieci i młodzieży, organizowanie zawodów sportowych dla 
dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów o charakterze 
edukacyjnym i rozrywkowym, doradztwo zawodowe w za-
kresie edukacji i kształcenia, informacja o edukacji, publiko-
wanie książek,.

(210) 492047 (220) 2018 10 26
(731) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) System kominowy WULKAN CI-eko
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury 
sztywne stosowane w budownictwie, w szczególności: rury 
ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych 
grzewczych i klimatyzacyjnych, kominy prefabrykowane, 
gotowe części niemetalowe przewodów kominowych, nie-
metalowe części fasonowe dla rur kominowych, prefabryko-
wane wentylacyjne kanały kablowe, prefabrykowane wielo-
funkcyjne węże które mają co najmniej jedną funkcję wyżej 
wymienionych towarów, części zamienne do wyżej wymie-
nionych towarów.

(210) 492659 (220) 2018 11 14
(731) OIKOS S.A. Production and Sale of Detergents, 

Cosmetics & Household Supplies, Gerakas, GR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMA BIO ACTIVE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny, lotiony, mydła, wyroby per-
fumeryjne, olejki eteryczne.

(210) 492893 (220) 2018 11 21
(731) BOCHNAK PAWEŁ, WNUK-LIPIŃSKI ROMAN P&R CAFE 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Santos palarnia kawy

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.17.02, 15.07.01, 26.11.02, 26.11.05, 
26.11.08, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 05.07.27

(510), (511) 30 kawa, kawa naturalna, kawa niepalona, kawa 
mielona, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa 
w formie mielonej, kawa w postaci całych ziaren, gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao, i namiast-
ki tych towarów.
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(210) 493437 (220) 2018 12 04
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) BALACLAVA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, w szczególności: bluzki,  
t-shirty, koszule, topy, bluzy, swetry, dzianina, pulowery, okry-
cia wierzchnie, kurtki, parki, płaszcze, kamizelki, kombinezo-
ny, spodnie, spodenki, spódnice, sukienki, legginsy, szorty 
typu biker, bielizna, odzież treningowa, skarpetki, półbuty, 
obuwie sportowe, espadryle, szale, szaliki, bandany na szyję, 
nakrycia głowy z wyłączeniem kominiarek.

(210) 494086 (220) 2018 12 20
(731) ZARZĄDZANIE SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWY SEZAM SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CM CENTRUM MARSZAŁKOWSKA

(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne, 
9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 16 papier, kar-
ton i wyroby z tych materiałów, mianowicie: albumy, kalenda-
rze, druki, afisze, plakaty, bloki listowe, broszury, emblematy, 
folie, koperty, notesy, fotografie, materiały biurowe, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, 18 etykiety skórzane, imitacje skóry, walizy 
i torby podróżne, aktówki, teczki, portfele, torby, parasolki, pa-
rasole (duże), 19 materiały budowlane niemetalowe, budynki 
przenośne niemetalowe, 22 markizy z materiałów tekstyl-
nych lub tworzyw sztucznych, torby i torebki do pakowania 
z materiałów tekstylnych, namioty, 28 gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby 
choinkowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, rozlepianie plakatów reklamowych, produkcja 
filmów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych (ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama bill-
boardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy prasowe, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, pokazy mody w ce-
lach promocyjnych, badania marketingowe, badania opinii 
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, handlowe porady udzielane konsumentom 
(punkty informacji konsumenckiej), marketing, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi modelingu do celów promo-
cji sprzedaży i reklamy, 36 usługi związane z majątkiem nieru-
chomym, usługi związane z administrowaniem nieruchomo-
ściami, w tym wynajmem, dzierżawą i wyceną nieruchomości, 
pośrednictwo w wynajmie i kupnie nieruchomości, mieszkań, 
powierzchni handlowych, powierzchni biurowych, gruntów, 
37 usługi budowlane, nadzór budowlany, usługi rozbiórkowe, 
remont, naprawy i restauracja budynków, konserwacja budyn-
ków, budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń 
biurowych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, usługi doradztwa 

budowlanego, 39 składowanie towarów, usługi magazynowa-
nia towarów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc 
parkingowych, wynajmowanie magazynów, prowadzenie 
parkingów, 41 usługi działalności sportowej i kulturalnej, or-
ganizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, udostęp-
nianie obiektów i urządzeń sportowych, wystawy związane 
z kulturą lub edukacją, organizowanie imprez sportowych, or-
ganizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, orga-
nizowanie widowisk rozrywkowych, realizacja spektakli, rezer-
wacja miejsc na spektakle, realizacja i wystawianie spektakli, 
wystawianie spektakli na żywo, 42 projektowanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie budynków, projektowanie 
dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, usługi projektantów w zakresie mody, projek-
towanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych, 
pomiary geodezyjne, 45 usługi w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, badania prawne, licen-
cjonowanie programów komputerowych jako usługi prawne, 
usługi ochroniarskie, usługi ochroniarskie nocne, rejestrowanie 
nazw domen jako usługi prawne, licencjonowanie własności 
intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektu-
alnej, zarządzanie prawami autorskimi, wypożyczanie odzieży.

(210) 494088 (220) 2018 12 20
(731) ZARZĄDZANIE SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWY SEZAM SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CM

(531) 29.01.11, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne, 
9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 16 papier, kar-
ton i wyroby z tych materiałów, mianowicie: albumy, kalenda-
rze, druki, afisze, plakaty, bloki listowe, broszury, emblematy, 
folie, koperty, notesy, fotografie, materiały biurowe, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, 18 etykiety skórzane, imitacje skóry, walizy 
i torby podróżne, aktówki, teczki, portfele, torby, parasolki, pa-
rasole (duże), 19 materiały budowlane niemetalowe, budynki 
przenośne niemetalowe, 22 markizy z materiałów tekstyl-
nych lub tworzyw sztucznych, torby i torebki do pakowania 
z materiałów tekstylnych, namioty, 28 gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby 
choinkowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, rozlepianie plakatów reklamowych, produkcja 
filmów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych (ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama bill-
boardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy prasowe, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, pokazy mody w ce-
lach promocyjnych, badania marketingowe, badania opinii 
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, handlowe porady udzielane konsumentom 
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(punkty informacji konsumenckiej), marketing, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi modelingu do celów promo-
cji sprzedaży i reklamy, 36 usługi związane z majątkiem nieru-
chomym, usługi związane z administrowaniem nieruchomo-
ściami, w tym wynajmem, dzierżawą i wyceną nieruchomości, 
pośrednictwo w wynajmie i kupnie nieruchomości, mieszkań, 
powierzchni handlowych, powierzchni biurowych, gruntów, 
37 usługi budowlane, nadzór budowlany, usługi rozbiórkowe, 
remont, naprawy i restauracja budynków, konserwacja budyn-
ków, budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń 
biurowych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, usługi doradztwa 
budowlanego, 39 składowanie towarów, usługi magazynowa-
nia towarów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc 
parkingowych, wynajmowanie magazynów, prowadzenie 
parkingów, 41 usługi działalności sportowej i kulturalnej, or-
ganizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, udostęp-
nianie obiektów i urządzeń sportowych, wystawy związane 
z kulturą lub edukacją, organizowanie imprez sportowych, or-
ganizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, orga-
nizowanie widowisk rozrywkowych, realizacja spektakli, rezer-
wacja miejsc na spektakle, realizacja i wystawianie spektakli, 
wystawianie spektakli na żywo, 42 projektowanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie budynków, projektowanie 
dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, usługi projektantów w zakresie mody, projek-
towanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych, 
pomiary geodezyjne, 45 usługi w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, badania prawne, licen-
cjonowanie programów komputerowych jako usługi prawne, 
usługi ochroniarskie, usługi ochroniarskie nocne, rejestrowanie 
nazw domen jako usługi prawne, licencjonowanie własności 
intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektu-
alnej, zarządzanie prawami autorskimi, wypożyczanie odzieży.

(210) 494727 (220) 2019 01 14
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) SZYNKLOVE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa.

(210) 495568 (220) 2019 02 04
(731) MIROWSKI ADRIAN ZBIGNIEW, Kwidzyn
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.09, 26.11.12, 26.03.05, 26.03.12, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji imprez sporto-
wych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczanie, szkole-
nie, prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin sportowych.

(210) 496084 (220) 2019 02 19
(731) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) TTIDH.
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 rekla-
ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi public relations, 41 organizo-
wanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów, 
usługi związane z działalnością kulturalną, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, udo-
stępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie 
ośrodków rekreacji, usługi trenera osobistego, usługi trener-
skie, usługi obozów wakacyjnych, w formie rozrywki, wy-
najmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadio-
nów, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie 
zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.

(210) 496101 (220) 2019 02 19
(731) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 
reklama online za pośrednich sieci komputerowej, reklama 
zewnętrzna, usługi marketingowe, udostępnianie informa-
cji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony in-
ternetowej, usługi public relations, 41 organizowanie i pro-
wadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów, usługi zwią-
zane z działalnością kulturalną, organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, udostępnianie 
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków 
rekreacji, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi 
obozów wakacyjnych, w formie rozrywki, wynajmowanie 
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypoży-
czanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów spor-
towych, organizowanie i obsługa zjazdów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, publikowanie on-
-line elektronicznych książek i czasopism.

(210) 496115 (220) 2019 02 19
(731) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15, 26.04.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 rekla-
ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi public relations, 41 organizowa-
nie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów, usługi 
związane z działalnością kulturalną, organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, udostępnianie 
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków 
rekreacji, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi 
obozów wakacyjnych, w formie rozrywki, wynajmowanie 
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypoży-
czanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów spor-
towych, organizowanie i obsługa zjazdów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism.

(210) 498393 (220) 2019 04 08
(731) ORLIK ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE ORZEŁ, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁ BUDOWNICTWO

(531) 03.07.01, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 498405 (220) 2019 04 08
(731) RST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Świdnica

(540) (znak słowny)
(540) RST Software Masters
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, pro-
gramy komputerowe nagrane, programy sterujące kompu-
terowe, nagrane, 42 aktualizowanie oprogramowania kom-
puterowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], platforma jako usługa [PaaS], projektowanie syste-
mów komputerowych, tworzenie i projektowanie indeksów 
informacji opartych na stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform 
komputerowych, projektowanie i programowanie systemów 

informatycznych oraz elementów oprogramowania sprzętu 
informatycznego, upowszechnianie i wdrażanie systemów 
informatycznych, doradztwo w zakresie zastosowań i metod 
informatyki, wykonywanie innych usług informatycznych.

(210) 498628 (220) 2019 04 11
(731) CYRANEK JACEK WELL-ROUNDED DESIGN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRD

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynku, marketing, 
42 usługi graficzne, prace badawcze nad nowymi produkta-
mi dla osób trzecich, projektowanie opakowań, stylizacja - 
wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe, 45 do-
radztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie 
prawami autorskimi.

(210) 498832 (220) 2019 04 16
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUW TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 

TUW

(531) 27.05.01, 26.04.02, 23.05.05
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe.

(210) 498986 (220) 2019 04 18
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IIII Intermoda

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tkaniny, wyroby tekstylne, pościel, koce, koł-
dry, ręczniki, narzuty, obrusy, kapy, zasłony, firany, 25 odzież 
męska, odzież damska, odzież młodzieżowa, odzież ze skóry, 
ubrania dla dzieci, marynarki, spodnie, kurtki, płaszcze, futra, 
żakiety, dresy, bluzki, koszule, krawaty, obuwie, 35 prowadze-
nie sklepów z odzieżą męską, odzieżą damską, odzieżą mło-
dzieżową, odzieżą ze skóry, ubraniami dla dzieci, marynarka-
mi, spodniami, kurtkami, płaszczami, futrami, żakietami, dre-
sami, bluzkami, koszulami, krawatami, obuwiem, tkaninami, 
wyrobami tekstylnymi, pościelą, kocami, kołdrami, ręcznika-
mi, narzutami, obrusami, kapami, zasłonami, firanami, usługi 
w zakresie konsultingu i marketingu na rzecz osób trzecich.
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(210) 499009 (220) 2019 04 19
(731) KUBICA HUBERT DENTAL CLINIC DR N. MED HUBERT 

KUBICA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dental Clinic

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 02.09.10
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi.

(210) 499010 (220) 2019 04 19
(731) PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELEKCJA MAKŁOWICZ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 2 barwniki do likierów, masła, napojów, piwa, 
barwniki spożywcze, Karmel [barwnik do żywności], karmel 
słodowy [barwnik spożywczy], szafran [barwnik], 3 aromaty 
do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki ete-
ryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycz-
nych, cytrynowe olejki eteryczne, esencja mięty [olejek ete-
ryczny], olejek migdałowy, różany, 7 elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne otwiera-
cze do puszek, elektryczne sokowirówki, elektryczne wyci-
skacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, 
krajalnice do chleba, krajalnice spiralne do warzyw, elektrycz-
ne, maszynki do siekania mięsa, maszyny do obróbki tytoniu, 
maszyny do ostrzenia ostrzy, do produkcji cukru, masła, 
wody mineralnej, maszyny do ubijania, do wyrabiania kieł-
bas, do wytwarzania past spożywczych, miksery elektrycz-
ne, miksery elektryczne do celów domowych, młynki 
do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia 
mąki [maszyny], młynki do pieprzu, Inne niż o napędzie ręcz-
nym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki 
domowe elektryczne, pompy do piwa, prasy do wina, ubi-
jaczki elektryczne do użytku domowego, ubijaki elektryczne, 
urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, wirówki do mleka/śmie-
tany, 8 krajalnice do owoców, krajalnice spiralne do warzyw, 
o napędzie ręcznym, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki 
do sera, nieelektryczne, łyżki [chochle do win], łyżki, widelce 
i noże stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z two-
rzyw sztucznych, mandoliny kuchenne, noże, noże cera-
miczne, do otwierania ostryg, do otwierania wina, do pizzy, 
nieelektryczne, do usuwania rybich łusek, noże kuchenne 
do obierania, obieraczki do warzyw [narzędzia ręczne], 
ostrzałki, otwieracze do puszek [nieelektryczne], przyrządy 
do ostrzenia, rozdrabniacze do warzyw, sztućce, sztućce sto-
łowe [noże, widelce i łyżki], tasaki do siekania mięsa [ręczne], 

widelce, 11 akcesoria z szamoty do piekarników, autoklawy, 
elektryczne, do gotowania, chłodziarki do wina, elektryczne, 
chłodziarki, elektryczne, czajniki elektryczne, elektryczne 
płyty kuchenne, elektryczne zaparzacze do kawy, fontanny 
czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, gofrowni-
ce elektryczne, grill, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje 
do dystrybucji wody, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, ku-
chenki mikrofalowe do celów przemysłowych, kuchenny 
(sprzęt elektryczny, lady chłodnicze, lady podgrzewane, ma-
szyny do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wy-
twarzania lodu, palniki kuchenek, piece do pieczenia, pod-
grzewacze talerzy, tostery, urządzenia do chłodzenia napo-
jów, do opiekania i pieczenia, palenia kawy, pieczenia chleba, 
pieczenia i opiekania, prażenia owoców, prażenia tytoniu, 
schładzania wody, do smażenia gorącym powietrzem, urzą-
dzenia elektryczne do robienia jogurtu, grzewcze lub chłod-
nicze do wydawania gorących i zimnych napojów, urządze-
nia i instalacje do gotowania, wyciągi kuchenne, zamrażarki, 
zlewozmywaki, 16 bielizna stołowa papierowa, bieżniki sto-
łowe papierowe, biuletyny informacyjne, chłonne arkusze 
papieru lub plastiku do pakowania żywności, czasopisma 
[periodyki], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, 
etykiety z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, ga-
zety, kalendarze, katalogi, książki, notatniki [notesy], plany, 
podręczniki [książki], torebki do gotowania w kuchniach mi-
krofalowych, 18 bagaż, chlebaki, etykiety skórzane, organize-
ry podróżne przystosowane do bagażu, plecaki, przywieszki 
do bagażu, torby, torby na zakupy, torby na zakupy na kół-
kach, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, walizki, walizki 
z kółkami, walizki z napędem elektrycznym, zestawy podróż-
ne [wyroby skórzane], 20 półka na talerze, szafki do przecho-
wywania żywności, kadzie drewniane do zlewania wina, 
21 aeratory do wina, autoklawy, nieelektryczne, do gotowa-
nia, brytfanny, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje 
dla podróżnych, cedzaki do użytku domowego, chochle 
do podawania, chochle do serwowania wina, cukiernice, 
czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do kroje-
nia chleba, deski do krojenia do kuchni, dzbanki, dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, dziadki do orzechów, dziobki do nalewania, elek-
tryczne i nieelektryczne korkociągi, filiżanki, filtry do kawy 
nieelektryczne, foremki do wycinania ciasteczek, formy 
do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], fry-
townice nieelektryczne, garnki, garnki kuchenne, gofrownice 
do ciast nieelektryczne, karafki [na alkohol], kieliszki do jajek, 
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, 
komplety do likierów, kostki lodu wielokrotnego użytku, ko-
sze na chleb do użytku domowego, koziołki pod noże 
na stół, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, 
kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kufle, kufle 
na piwo, foremki do lodu, łapki do garnków, łopatki do ciast, 
łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchenne-
go, łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], 
łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], maselnicz-
ki, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materia-
łów tekstylnych, menażki, metalowe naczynia do przyrzą-
dzania lodów i mrożonych napojów, miednice [naczynia], 
mieszadełka do koktajli, miksery, nieelektryczne, do celów 
domowych [blendery], miseczki, miski ze szkła, młynki 
do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, 
moździerze do użytku kuchennego, naczynia do mieszania 
koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane 
do napojów, nieelektryczne młynki kuchenne, oddzielacze 
do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, otwieracze 
do butelek (elektryczne i nieelektryczne), pałeczki [sprzęt ku-
chenny], parowary nieelektryczne, patelnie, patery, pędzle 
kuchenne, pieprzniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, pi-
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pety [do degustacji win], pipety kuchenne, płytki zapobiega-
jące kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowe-
go, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstyl-
nych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z pa-
pieru i nie z materiałów tekstylnych, podstawki na torebki 
herbaty, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki 
na olej, ocet, sól i pieprz, pokrywki do garnków, porcelana, 
półmiski [tace], półmiski do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt 
kuchenny], prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory ku-
chennej, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne 
pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przesiewacze, sita 
[przybory gospodarstwa domowego], przybory kuchenne, 
przybory kuchenne nieelektryczne, przykrycia na czajniczek, 
przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta, pucharki 
na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka 
obiadowe, ręczne młynki do kawy, rękawice do grilla, rękawi-
ce do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, rondle cera-
miczne, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy [za-
stawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zasta-
wa stołowa], siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, 
sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, 
słomki do picia, solniczki, szczypce do cukru, lodu, sałaty, 
szklane naczynia do picia, szybkowary nieelektryczne, szyb-
kowary, nieelektryczne, do gotowania, talerze, talerze jedno-
razowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchen-
nych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, ter-
mosy do napojów, tłuczki do użytku kuchennego, torebki 
do wyciskania kremu przy dekoracji, ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, urządzenia do wytwarzania makaro-
nów, ręczne, wałki do ciasta domowe, wazy do zup, wiaderka 
do kostek lodu, wyciskacze do owoców nieelektryczne, 
do użytku domowego, zastawa stołowa, zastawa stołowa, 
inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, zmywaki 
ścierne do celów kuchennych, 24 bielizna stołowa i pościelo-
wa, bieżniki stołowe niepapierowe, ceraty [obrusy], serwetki 
tekstylne, serwety na stół niepapierowe, 25 czapki [nakrycia 
głowy], fartuchy [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawa-
mi, 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], alginiany 
do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, 
bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmieta-
na, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), preparaty do pro-
dukcji bulionów, cebula konserwowana, chipsy owocowe, 
chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, 
czosnek konserwowy, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, 
dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożyw-
czych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spo-
żywczych, escamotes [jadalne larwy mrówek, przygotowa-
ne], falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurter-
ki,, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi [danie 
z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby konser-
wowane, guacamole [pasta z awokado], homary, nieżywe, 
hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta z ciecie-
rzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, ja-
dalne owady, nieżywe, jagody, konserwowane, jaja, jaja śli-
macze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, 
karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mlecz-
ny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone wa-
rzywa [kimchi], klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony 
dorsz], koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, 
kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, 
koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane 
warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety sojowe, kotle-
ty z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewetki [nieży-
we], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa, 
przetworzona, kumys [napój mleczny], kwaśna śmietana, 
langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizo-
wane mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spo-

żywczy, małże (mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], marga-
ryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, 
masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ owoców, mięso 
i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso 
solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko 
albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów 
kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów 
kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe 
do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skon-
densowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzesz-
ków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kuli-
narnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mle-
ka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie 
mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, 
nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, 
nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożyw-
czych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej 
palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek 
jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z sie-
mienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oli-
wa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, 
orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy la-
skowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziem-
ne przetworzone, osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, 
ostrygi, nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, 
owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce 
w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z obe-
rżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawiera-
jące tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, 
pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, 
pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki 
jedwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy 
z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier 
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery 
warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup 
jarzynowych, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup 
jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, ria-
żenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solone, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, ser-
watka, skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, smażo-
ne placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, soja 
konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinar-
nych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do goto-
wania, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukury-
dziany, spożywczy olej sezamowy, strzykwy nieżywe, sub-
stytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szpik 
kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, nieżywe, śmietana 
[produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, trufle 
konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, wa-
rzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, 
wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wodorosty konser-
wowe, wywar, bulion, yakitori, yuba [skórka z tofu], zsiadłe 
mleko, zupy, składniki do sporządzania zupy, żelatyna, surow-
ce do produkcji tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy 
jadalny, szynka, śledzie, nieżywe, śmietana [produkty mle-
czarskie], śmietana na bazie warzyw, tahini [pasta z ziarna 
sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, 
tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowa-
ne, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wie-
przowina, wiórki kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, 
bulion, yakitori, yuba [skórka z tofu], zsiadłe mleko, zupy, żela-
tyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, 
anyż gwiaździsty, aromaty preparaty do żywności, aromaty 
do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty 
spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane klu-
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ski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż 
z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej 
śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka 
tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty 
zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przypra-
wa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, 
cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], 
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, 
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje 
cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinar-
nych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eterycz-
ne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esen-
cje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie 
danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinar-
nych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzo-
na, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca od-
dech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, im-
bir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, 
jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukury-
dziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienatu-
ralna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów 
spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mie-
lona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kur-
kuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, 
liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest maka-
ron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest 
ryż, lody, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód na-
turalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną 
fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa 
lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, 
makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, 
maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, 
mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, 
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka 
z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiy-
aki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso 
zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, mię-
tówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, 
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, 
napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe 
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe 
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, na-
poje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herba-
ty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne nale-
śniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łu-
skany, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe 
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów 
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta 
z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawie-
rające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby 
cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście 
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa 
w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z na-
dzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, 
pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], 
płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowa-
ne, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, 
preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, pre-
paraty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze 

na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, pro-
szek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komo-
sa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, 
przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), ptifurkl [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (ja-
pońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączko-
wych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka 
ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], 
siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia 
do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów 
spożywczych, sobą [japoński makaron z gryki], soda oczysz-
czona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa, sor-
bety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawi-
nowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, 
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól 
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, 
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], 
syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lo-
dów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie 
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [ma-
karon japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [al-
dehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], 
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy 
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, 
zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], ziele 
angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowa-
ne [przyprawy], 31 algi, nieprzetworzone, do spożycia przez 
ludzi lub zwierzęta, bagassa z trzciny cukrowej [w stanie su-
rowym], burak, cebula świeża [warzywa], chleb świętojański, 
surowy, chmiel, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świe-
że, czosnek, świeży, fasola, świeża, groch świeży, grzyby 
świeże, homary żywe, jadalne owady, żywe, jadalne siemię 
lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże 
owoce, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy 
i pasze dla zwierząt, karpie koi, żywe, kasze dla drobiu, kasz-
tany jadalne świeże, kompozycje świeżych owoców, korze-
nie cykorii, kukurydza, langusty [żywe], łosoś, żywy, łupiny 
orzechów kokosowych, małże żywe, migdały [owoce], nasie-
nie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona 
komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane 
lub niełuskane], ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orze-
chy kokosowe, orzechy laskowe, makuchy z orzeszków ara-
chidowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, osad 
gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], ostrygi 
żywe, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, 
owoce świeże, palmy [liście palmowe], papryki [rośliny], po-
marańcze, pory świeże, pszenica, rabarbar świeży, raki żywe, 
ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sałata świeża, sardele, żywe, 
sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, słomiana 
mierzwa [do przykrycia humusu], słód dla piwowarstwa i go-
rzelni, soczewica świeża [warzywa), szpinak świeży, szyszki 
chmielowe, śledzie, żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, 
trzcina cukrowa, tuńczyk, żywy, warzywa świeże, winogrona 
świeże, winorośle, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nie-
przetworzone, ziarna [zboże], ziarno kakaowe w stanie suro-
wym, zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, 
barley wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wy-
twarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, 
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty 
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do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, na-
poje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, 
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izo-
toniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, 
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje 
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoho-
lowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, 
sok pomidorowy [napój], preparaty do produkcji napojów, 
napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki warzywne [na-
poje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napo-
jów, moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napo-
je], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produk-
cji &lt,), woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcer-
ska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alko-
hole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, 
esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, any-
żówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany na-
pój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane 
napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe 
inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol 
na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, na-
poje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe za-
wierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny 
cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], 
rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, 
wino, wódka, 34 cygara, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, faj-
ki, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, 
papier higroskopijny do fajek, papierosy zawierające substy-
tuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierośnice, popiel-
niczki dla palaczy, przybory do czyszczenia fajek, środki aro-
matyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabaka, ta-
bakierki, tytoń, pojemniki na tytoń, tytoń do żucia, ustniki 
do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki z bursztynu do pa-
pierosów i cygar, zioła do palenia, 35 administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, dostarczanie informacji do-
tyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze to-
warów i usług, impresariat w działalności artystycznej, infor-
macja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowa-
ny, maszynopisanie, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projekto-
wanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy ra-
diowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpo-
wszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi marke-
tingowe, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za-
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi związane z listami prezentów, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wysta-
wy w celach handlowych lub reklamowych, 41 dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, dubbing, informacja o imprezach rozrywkowych, 

kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, 
nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie balów, orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie widowisk [impresariat], pisanie scenariuszy, pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie 
przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe 
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), studia filmowe, telewizyjne usługi roz-
rywkowe, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwa-
terowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie 
[bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje sa-
moobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi baro-
we, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji 
pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czaso-
wy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szkla-
nych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 499015 (220) 2019 04 19
(731) ROUH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż przypraw, 43 oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc 
w restauracji.

(210) 499158 (220) 2019 04 25
(731) ROSZEWSKA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CBNN
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, tygodniowe publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania z Internetu, czasopisma elektro-
niczne, gazety elektroniczne do pobrania, pobieralne bro-
szury elektroniczne, terminarze i organizery do pobrania, 
które można wydrukować, książki audio, książki dźwiękowe, 
książki elektroniczne do pobrania, e-booki, komiksy do po-
brania, środki edukacyjne do pobrania, edukacyjne materia-
ły na zajęcia, do pobrania, podręczniki szkoleniowe w for-
mie programu komputerowego, elektroniczne sprawozda-
nia do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, nagrania 
audio i wideo, nagrania multimedialne, podcasty, filmy 
do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, pliki graficzne 
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do pobierania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
zapisane pliki danych, komputerowe bazy danych, opro-
gramowanie, oprogramowanie multimedialne, interaktyw-
ne multimedialne programy komputerowe, 16 publikacje 
i materiały drukowane, publikacje promocyjne, publikacje 
edukacyjne, materiały edukacyjne, szkoleniowe i instrukta-
żowe, drukowane materiały ilustracyjne, materiały piśmien-
ne i wyposażenie edukacyjne, książki, monografie, gazety, 
biuletyny informacyjne, periodyki, czasopisma o tematyce 
ogólnej, czasopisma fachowe, raporty, przewodniki druko-
wane, katalogi, notatniki, notesy, terminarze, kalendarze dru-
kowane, zakładki do książek, pocztówki i widokówki, kartki 
do korespondencji, ulotki, broszury, druki, karty obrazkowe, 
karty okolicznościowe, 35 doradztwo zawodowe (inne niż 
związane z edukacją i szkoleniami), doradztwo i konsultacje 
w zakresie zatrudnienia, doradztwo i konsultacje dotyczą-
ce zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, doradztwo 
w zakresie badań rynku, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie plika-
mi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, tworzenie i publikowanie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, 38 usługi dostępu do treści stron internetowych i por-
tali, prowadzenie profili i kanałów w mediach internetowych 
i serwisach społecznościowych, w szczególności tworzenie 
postów, wyświetlanie, dzielenie i elektroniczne przesyłanie 
wiadomości i treści multimedialnych, usługi telekomunika-
cyjne świadczone przez portal internetowy, udostępnianie 
online czatów, tablic ogłoszeń i forów on-line, w celu trans-
misji pomiędzy użytkownikami wiadomości i informacji 
dotyczących sieci społecznościowych, profilów osobistych, 
udostępnianie forów internetowych, udostępnianie inter-
netowych czatów, udostępnianie forów internetowych, ob-
sługa internetowych forów dyskusyjnych, w szczególności 
zapewnienie dostępu oraz tworzenie postów, wyświetlanie, 
dzielenie i elektroniczne przesyłanie wiadomości i treści 
multimedialnych, poczta elektroniczna, przesyłanie infor-
macji, przekazywanie informacji za pomocą środków elek-
tronicznych, usługi dostarczania za pośrednictwem sieci 
komputerowych plików tekstowych, wizualnych, audio-wi-
zualnych oraz plików i programów multimedialnych w for-
matach przystosowanych do odtwarzania i odczytu przez 
komputery i telefony komórkowe, transmisja krótkich wia-
domości, obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów 
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomu-
nikacyjnymi, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, 
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, 
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, glo-
balnych sieci komputerowych, sieci bezprzewodowych 
i elektronicznych sieci komunikacyjnych, rozpowszechnia-
nie programów i informacji za pośrednictwem sieci infor-
matycznych, spersonalizowane usługi telekomunikacyjne 
z wykorzystaniem sieci informatycznych zapewniające 
dostęp do informacji i danych indywidualnie określonych 
dla każdego użytkownika, usługi dostępu on-line do baz 
danych, usługi dostarczania danych on-line z komputero-
wych baz danych, udostępnianie aplikacji mobilnych i opro-
gramowania przeznaczonych do użytku na komputerach, 
tabletach i telefonach komórkowych, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, nauczanie i szkolenia, usługi edu-
kacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagają-
cych specjalnej opieki, edukacja prawna, edukacja zawodo-
wa, w tym świadczona na rzecz osób niepełnosprawnych, 
asystentów i opiekunów osób niepełnosprawnych, usługi 
internetowego serwisu informacyjnego, informacje i wia-
domości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, usługi 
wydawnicze i reporterskie, sprawozdania wiadomości, pu-

blikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów 
multimedialnych online, publikowanie i wydawanie prac 
naukowych, materiałów edukacyjnych, dokumentów z dzie-
dziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjal-
nych, przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, gazet, 
periodyków, katalogów, broszur, książek, książek w postaci 
elektronicznej, audiobooków, magazynów, biuletynów, al-
manachów, czasopism, w tym w systemie on-Iine, multime-
dialne wydania publikacji elektronicznych, książek, mono-
grafii, czasopism, gazet, magazynów, pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych, udostępnianie utworów tekstowych, 
wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów 
multimedialnych na portalach i stronach internetowych, 
tłumaczenia, 42 badania i analizy naukowe, badania i analizy 
naukowe z dziedziny prawa publicznego i spraw socjalnych, 
badania i analizy naukowe z dziedziny medycyny społecz-
nej, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, 
doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie 
lecznictwa, badania w dziedzinie mediów społecznościo-
wych, usługi naukowe i technologiczne, usługi komputero-
we, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla za-
rejestrowanych użytkowników, w celu organizowania grup 
i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału 
w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społeczno-
ściowych, w szczególności tworzenie forów dyskusyjnych, 
profili i kanałów w mediach internetowych i serwisach spo-
łecznościowych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie doradz-
twa prawnego, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów 
na rzecz osób niepełnosprawnych, asystentów i opiekunów 
osób niepełnosprawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi 
w zakresie pomocy prawnej, usługi informacji prawnej, usłu-
gi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi 
prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami 
audio, wideo i telewizyjnymi [usługi prawne], usługi tworze-
nia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji 
mobilnych do pobrania.

(210) 499229 (220) 2019 04 29
(731) LEASING RBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jarocin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEASING RBB

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe 
elementy budowlane, budowlane elementy konstrukcyjne 
z metalu, metalowe, strukturalne elementy budowlane, me-
talowe, strukturalne ramy budowlane, budowlane materiały 
metalowe, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, 
arkusze stalowe do użytku w budownictwie, balustrady me-
talowe, banery reklamowe metalowe [konstrukcje], barierki 
metalowe, beczki z metalu, belki metalowe, belki metalowe 
do celów budowlanych, blacha (płyty, arkusze) z metalu, 
blacharskie materiały dla budownictwa, bramy metalowe, 
części budowli z metalu, dachowe rynny metalowe, pokry-
cia dachowe metalowe, dachówka metalowa, drabiny me-
talowe, drobne wyroby metalowe, drobne wyroby żelazne 
do budynków, drobnica metalowa do drzwi, drut, dźwigary 
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metalowe, folia aluminiowa, gotowe elementy budowlane 
[metalowe], kanały wentylacyjne z metalu do budynków, 
kanały metalowe, kątowniki metalowe, klamry do użytku 
w budownictwie, kołnierze metalowe, konstrukcje metalo-
we, konstrukcje budowlane z metalu, kształtowniki meta-
lowe, listwy metalowe, maszty [słupy] metalowe, materiały 
konstrukcyjne metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drzwi alumi-
niowe, elementy drzwiowe metalowe, futryny do drzwi me-
talowe, metalowe elementy dachowe, metalowe kątowniki 
stalowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, meta-
lowe odlewy, metalowe profile, obrzeża metalowe, obudo-
wy metalowe, odkuwki z metali, okładziny metalowe, okucia 
metalowe, okratowanie metalowe, panele metalowe, płyty 
metalowe, podpory metalowe, podkładki metalowe, po-
jemniki metalowe do przechowywania i transportu towa-
rów, połączenia metalowe do rur, pokrywy z metalu, porę-
cze metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pre-
fabrykowane rusztowania metalowe, pręty z metalu, pręty 
stalowe, profile metalowe, rury i rurki metalowe, rury, rurki 
i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, 
metalowe, rury kołnierzowe metalowe, rynny ściekowe me-
talowe, schody z metalu, słupy metalowe, słupki metalowe, 
słupy stalowe, śruby metalowe, stal, stal konstrukcyjna, stal 
powlekana, stal prętowa, stal profilowa, stal w formie arku-
szy, prętów, listew i kęsów, stopy metali do dalszej produk-
cji, stopy stali, szkielety konstrukcyjne metalowe, szkielety 
metalowe [budownictwo], taśma stalowa, taśmy metalowe, 
tralki metalowe, wiaty z metalu, włazy metalowe, zaciski me-
talowe, zaciski do rur i kabli, metalowe, zaciski do rur wy-
konane z metalu, zaniknięcia metalowe, zatrzaski metalowe, 
zatyczki metalowe, zawiasy metalowe, zbiorniki metalowe, 
zbrojeniowe materiały dla budownictwa [metalowe], zbro-
jeniowe materiały do betonu, metalowe, złącza do rur me-
talowe, złączki metalowe do rur, wyroby ze stali, 7 maszy-
ny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu 
wydobywczego i górnictwa, maszyny ogrodnicze, rozdrab-
niacze [maszyny], maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], 
maszyny rozrzucające nawóz, rolnicze maszyny rozprowa-
dzające, maszyny ścinkowo - układające, mieszarki zbożowe 
[maszyny], urządzenia do napowietrzania [maszyny], maszy-
ny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do nawożenia, ma-
szyny rolnicze do orki, rębarki do okrągłych beli [maszyny], 
maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny do zbijania bel 
słomy, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny 
do uprawianie roli holowane za pojazdem, chwytaki do sia-
na [maszyny lub części maszyn], urządzenia do rozdrabiania 
i rozrzucania bel słomy [maszyny], wały do maszyn, wały 
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], maszy-
ny budowlane, maszyny do budowy dróg, frezarki do na-
wierzchni [maszyny], maszyny budowlane do konstrukcji 
betonowych, koparki (czerparki) [maszyny], koparki, akceso-
ria [przystawki] do koparek, łyżki ładujące do koparek, noże 
(części do maszyn), noże tokarskie do obrabiarek do metalu, 
maszyny do zrywania, łyżki [części maszyn], maszyny i urzą-
dzenia do obróbki i przetwórstwa, strugarki [maszyny], to-
karki [maszyny], maszyny ścierne, szlifierki [maszyny], noże 
do maszyn, ostrza [części maszyn], narzędzia szlifierskie 
[maszyny lub części maszyn], frezarki pionowe [maszyny], 
frezarki pionowe [części do maszyn], frezy obrotowe [części 
do maszyn], maszyny do cięcia, urządzenie do wykańczania 
metali [maszyny], maszyny do formowania metali, maszy-
ny do obróbki metali, 36 leasing finansowy, świadczenie 
finansowych usług leasingowych, finansowanie zakupów 
w formie leasingu, doradztwo finansowe, analizy finansowe, 
opracowania finansowe, finansowe doradztwo, finansowe 
informacje, działalność finansowa, usługi finansowania, wy-

ceny finansowe nieruchomości, usługi finansowo - inwesty-
cyjne, usługi konsultingu finansowego, finansowanie leasin-
gu pojazdów, informacje finansowe i wyceny, zarządzanie 
finansowe dotyczące inwestycji, 39 usługi transportowe, 
transport lądowy, transport towarów, logistyka transportu, 
organizowanie transportu, transport samochodami ciężaro-
wymi, przewóz towarów, magazynowanie towarów, trans-
port i składowanie towarów, składowanie towarów, kon-
fekcjonowanie towarów, spedycja towarów, organizowanie 
transportu towarów, pakowanie i składowanie towarów, 
transport i dostawy towarów, przewożenie i dostarczanie 
towarów, 40 usługi w zakresie obróbki metalu, obróbka me-
tali, kucie metali, tłoczenie metalu, wykańczanie metali, gal-
wanizowanie metali, powlekanie metalu, odlewanie metali, 
tłoczenie metali, cięcie metalu, cięcie stali, obróbka metalur-
giczna, obróbka metalu [kucie], obróbka metalu [kształto-
wanie], usługi topienia metali, wiercenie w metalach, plate-
rowanie i laminowanie metali, formowanie metali na zimno, 
obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka 
powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, 
chromowanie twarde i niklowanie twarde powierzchni 
metali, obróbka cieplna metalowych rur i przewodów ruro-
wych, wytwarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie 
spiekanie laserowe metali.

(210) 499293 (220) 2019 04 29
(731) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) FENACTIVE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, olejki 
eteryczne, olejki toaletowe, preparaty toaletowe, 5 pre-
paraty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, produkty 
lecznicze, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, leki dla ludzi, leki 
wzmacniające, leki pomocnicze [wspierające] do celów me-
dycznych, odżywcze suplementy diety, dodatki dietetycz-
ne, dodatki homeopatyczne, dodatki witaminowe, dodatki 
odżywcze, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki wita-
minowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, dodatki 
dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywności do ce-
lów niemedycznych, batony energetyzujące stanowiące za-
mienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, ziołowe 
dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, probiotyki (suplementy), suplementy diety, 
suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplemen-
ty prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy, przeciw-
utleniające suplementy diety, mineralne suplementy od-
żywcze, białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, mineralne suplementy diety, suplementy diety dla 
niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, suple-
menty mineralne do żywności, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, mineralne suplementy diety dla ludzi, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy wita-
minowe w postaci plastrów, suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, suplementy diety składające się z witamin, 
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, napoje witaminizowane, napoje dla nie-
mowląt, herbata ziołowa [napoje lecznicze], woda termal-
na, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrak-
ty ziołowe do celów medycznych, herbata lecznicza, leki 
dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycz-
nych, preparaty diagnostyczne.
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(210) 499343 (220) 2019 04 30
(731) MAZOWIECKIE CENTRUM POMPOWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POMPER
(510), (511) 7 instalacje do mycia pojazdów, instalacje kon-
densacyjne, kable sterownicze do maszyn i silników, konden-
satory pary [części maszyn], konwertory paliwa do silników 
spalinowych wewnętrznego spalania, łożyska, łożyska [części 
maszyn], łożyska kulkowe, maszyny dla mleczarstwa, maszy-
ny dla odlewnictwa, maszyny dla piwowarstwa, maszyny dla 
włókiennictwa, maszyny do filtrowania, maszyny do mieszania, 
maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowe-
go, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny 
do napełniania butelek, maszyny do obróbki kamienia, maszy-
ny do produkcji papieru, maszyny do produkcji wody mineral-
nej, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny 
do przetwórstwa metali, maszyny do rafinacji ropy naftowej, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do sortowania dla prze-
mysłu, maszyny do tłoczenia, maszyny do usuwania odpad-
ków, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wytwarzania 
past spożywczych, maszyny do wyżymania prania, maszyny 
drukarskie, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu che-
micznego, maszyny farbiarskie, maszyny górnicze, maszyny 
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny na sprężone 
powietrze, maszyny podziałowe, maszyny rozpylające, maszy-
ny ssące do celów przemysłowych, maszyny wirujące, maźni-
ce [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, 
mechanizmy do warsztatów tkackich, mechanizmy napędowe, 
inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze 
do maszyn i silników, membrany do pomp, obudowy [części 
maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odtłuszczacze [maszyny], 
osie do maszyn, osłony maszyn, pakowarki, paski klinowe do sil-
ników, pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolety natryskowe 
do malowania, płuczkarki, podajniki [części maszyn], podgrze-
wacze wody [części maszyn], podstawy [statywy] maszyn, 
pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy 
basenowe do wytwarzania przeciwprądu, pompy do instalacji 
grzewczych, pompy do piwa, pompy na sprężone powietrze, 
pompy odśrodkowe, pompy powietrzne [instalacje w warszta-
tach samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], pompy 
smarownicze, prasy filtracyjne, prądnice prądu stałego, prze-
guby uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, 
przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, prze-
kładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, 
inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obro-
towego, inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki, redukto-
ry ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regula-
tory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej 
do maszyn, silników i silników elektrycznych, rozdrabniacze 
[maszyny] do celów przemysłowych, rozpylacze do ścieków, sil-
niki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki hydrau-
liczne, silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, sprzęgła wałów [maszyny], sterowniki 
hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne 
do silników i maszyn, stojany [statory], urządzenia do mycia na-
czyń stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urzą-
dzenia do napowietrzania wody, urządzenia do tarcia warzyw, 
urządzenia do zagęszczania odpadów, wentylatory do silników, 
wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wkłady do ma-
szyn filtrujących, wymienniki ciepła [części maszyn], zawory 
[części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], zawory 
ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części maszyn], 
zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], 37 instalacja, kon-
serwacja i naprawa maszyn instalowanie i naprawa urządzeń 
do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 

konserwacja basenów, mycie pojazdów, naprawa pomp, usługi 
hydrauliczne, wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu 
budowlanego, wypożyczanie maszyn do czyszczenia.

(210) 499397 (220) 2019 05 06
(731) JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JZO POLSKI EKSPERT OPTYCZNY

(531) 26.11.03, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 soczewki okularowe.

(210) 499403 (220) 2019 05 06
(731) CUBE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.05.19, 01.01.25, 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.23, 
29.01.14

(510), (511) 25 odzież, t-shirty, koszulki z krótkim i z długim 
rękawem, spodenki, szorty, skarpety, szaliki, czapki sportowe, 
czapki dziane, chustki na głowę, piżamy, bluzy rozpinane, bluzy 
nierozpinane, 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzu-
jące, 35 usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatyczny-
mi, usługi banku danych, przetwarzanie danych, usługi publi-
kowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi 
promocyjne, działalność informacyjna, prowadzenie banków 
informacji, 38 usługi w zakresie prowadzenia portali interneto-
wych, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za po-
mocą komputera, usługi w zakresie zbierania i przekazywania 
aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów 
i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, 
elektroniczny serwis informacji on-line polegający udostęp-
nianiu informacji, udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych.

(210) 499455 (220) 2019 05 07
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oryginalne od 1972 słynne MR

(531) 05.05.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 margaryny, oleje i tłuszcze jadalne.
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(210) 499468 (220) 2019 05 07
(731) NOVET SPÓŁKA JAWNA KACZMAREK I WSPÓLNICY, 

Gospodarz
(540) (znak słowny)
(540) TECEL
(510), (511) 37 instalowanie drzwi i okien, informacja bu-
dowlana, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, 
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, naprawa zamków.

(210) 499478 (220) 2019 05 07
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Auroxetyn
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 499489 (220) 2019 05 08
(731) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR TENCZYNEK 1553 TENCZYNEK BOCK

(531) 06.07.04, 02.01.02, 19.07.01, 24.09.01, 24.01.12, 05.05.19, 
14.05.01, 25.01.15, 09.01.10, 26.02.01, 26.04.06, 26.01.01, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, 
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, 
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, 
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoho-
lowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemo-
niada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje 
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, na-
poje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, 
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, 
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.

(210) 499516 (220) 2019 05 09
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) CYTADEL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku w rzuca-
niu palenia.

(210) 499530 (220) 2019 05 09
(731) DAJEWSKA NATASZA Q-MED, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Bezpłatna Szkoła Rodzenia Położna Z Sercem

(531) 26.01.01, 02.09.01, 02.09.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, badania 
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące 
psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, 
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo w dzie-
dzinie rodzenia, informacja medyczna, konsultacje medycz-
ne, opieka medyczna i zdrowotna, planowanie rodziny, 
poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, profesjonal-
ne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, przeprowadzanie badań 
medycznych, świadczenie usług medycznych, świadczenie 
usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udostępnianie 
informacji na temat karmienia piersią, udostępnianie infor-
macji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udziela-
nie informacji medycznej, udzielanie informacji zdrowotnej, 
usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi dorad-
cze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi dorad-
cze w zakresie laktacji, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone 
dla pacjentów, usługi informacyjne w zakresie opieki zdro-
wotnej, usługi opieki poporodowej dla kobiet, usługi położ-
nicze [akuszeria], usługi poradnictwa medycznego, usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, szkoła rodzenia.

(210) 499533 (220) 2019 05 09
(731) PODOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) VERRU SHOT
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym: kremy, żele, olejki, emulsje, 
spraye do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy, rąk i do pielęgnacji 
stóp.

(210) 499537 (220) 2019 05 09
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) FOGRIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku w rzuca-
niu palenia.

(210) 499538 (220) 2019 05 09
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) NIKACER
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku w rzuca-
niu palenia.

(210) 499540 (220) 2019 05 09
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MINUTA 8
(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki 
do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, pły-
ny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do my-
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cia powierzchni, barwniki do ożywiania kolorów po praniu, 
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bie-
lizny, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, środki 
do czyszczenia rur odpływowych, farbki do bielizny, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego, środki do konserwacji skóry, krochmal, preparaty 
do mycia, mydła, preparaty do odtłuszczania, środki czysz-
czące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, 
preparaty do zmywania, pasty do skór, preparaty do pole-
rowania, preparaty do usuwania rdzy, pasty do skóry, środki 
do szorowania, wywabiacze plam, szampony dla zwierząt 
domowych, dezodoranty osobiste, preparaty do golenia, 
sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka 
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, 
lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, 
odświeżacze do ust, olejki perfumeryjne, ołówki kosmetycz-
ne, pasty, proszki i płyny do zębów, 16 papier śniadaniowy, 
serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki do nosa 
papierowe, 20 meble, meble ogrodowe, meble kempingo-
we, lustra, ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia i przybory 
kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych, deski do kro-
jenia i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przybory kosme-
tyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice, mopy, ter-
mosy, szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pojemniki na pro-
dukty do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali 
szlachetnych, zestawy do przypraw, pułapki na gryzonie, 
serwisy stołowe nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, wa-
zony, 24 bielizna pościelowa, obrusy, serwety, kapy, pledy, 
poduszki, kołdry, 25 obuwie, ubrania, nakrycia głowy, odzież 
wierzchnia, garnitury, spodnie, marynarki, sukienki, spódni-
ce, garsonki, bluzki, swetry, żakiety, bielizna osobista, bielizna 
nocna, szaliki, apaszki, rajstopy, pończochy, skarpety, kostiu-
my kąpielowe i plażowe, rękawice, koszule nocne, szlafroki, 
biustonosze, piżamy, halki, krawaty, 29 flaki, krokiety, chipsy 
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, 
koncentraty, konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki ziem-
niaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mlecz-
ne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, 
przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wy-
roby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa 
suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy, powidła, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i wszywa prze-
tworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe 
do spożycia, 30 aromaty do żywności, pieczywo, chipsy zbo-
żowe, cukierki, ciasta, wyroby z czekolady, czekolada, gofry, 
kanapki, kukurydza prażona, lody, desery lodowe, makarony, 
pizze, wyroby cukiernicze, ciastka, preparaty zbożowe, zapie-
kanki, żywność na bazie mąki, pieczywo, pieczywo zamro-
żone, mrożonki zawarte w tej klasie, kawa, herbata, kakao, 
ketchup, krakersy, majonezy, miód, musztarda, przyprawy, 
ryż, puddingi, sosy sałatkowe, paszteciki, prażona kukury-
dza, spaghetti, suchary, sorbety, kisiele, budynie, 32 wody 
gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalko-
holowe, nektary, soki. piwo, esencje do produkcji napojów, 
33 napoje alkoholowe, brandy, whisky, wina, wódki, likiery, 
koktajle alkoholowe, 34 cygara, cygaretki, fajki, papierosy, 
tytoń, zapalniczki, zapałki, 35 doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, informacje handlowe, analizy kosztów, 
pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz da-
nych, sondaże, rekrutacja personelu, pokazy towarów, pro-
mocja sprzedaży, programy lojalnościowe, dobór personelu 
za pomocą metod psychotechniki, organizowanie targów 
i wystaw handlowych, projektowanie reklam, pośrednictwo 
w zakresie kojarzenia kontrahentów, rekrutacja kadry me-
nedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej w celu selekcji 

personelu, prowadzenie informacji o firmach, prowadzenie 
przedstawicielstw firm zagranicznych na Polskę, prowadze-
nie delikatesów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i ku-
pować w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczy-
mi, z napojami, z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami pa-
pierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości, z odzieżą, 
z bielizną, z artykułami gospodarstwa domowego, ze sprzę-
tem elektrycznym i elektronicznym, z meblami, z artykułami 
piśmiennymi, z kwiatami, z artykułami wyposażenia wnętrz 
i ogrodów, z sadzonkami, prowadzenie sklepów interneto-
wych, 36 wynajmowanie powierzchni sklepowych, usługi 
w zakresie wynajmowania i administrowania nierucho-
mościami, doradztwo w sprawach finansowych, 39 usługi 
w zakresie przewozu osób i towarów, usługi w zakresie prze-
ładunku, magazynowanie towarów, 42 tworzenie kompute-
rowych programów informatycznych, organizowanie prac 
nad rozwojem komputerowych programów informatycz-
nych, programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego i programowania komputerowe-
go, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform 
szkoleniowych on-line, projektowanie i prowadzenie kom-
puterowych platform interakcyjnych on-line, 43 usługi ga-
stronomiczne, prowadzenie hoteli, zajazdów, łodziami, cate-
ring, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kawiarnie, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie 
dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie.

(210) 499541 (220) 2019 05 09
(731) PODOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) VERRU IMMUNO
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym: kremy, żele, olejki, emulsje, 
spraye do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy, rąk i do pielęgnacji 
stóp.

(210) 499550 (220) 2019 05 08
(731) PALO PALO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Między Nami
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi ba-
rowe, informowanie i porady w zakresie przygotowywania 
posiłków, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy 
turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, 
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [za-
rządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji poko-
jów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwa-
terowania na pobyt czasowy.

(210) 499552 (220) 2019 05 08
(731) PALO PALO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) między nami cafe

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi ba-
rowe, informowanie i porady w zakresie przygotowywania 
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posiłków, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy 
turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, 
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [za-
rządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji poko-
jów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwa-
terowania na pobyt czasowy.

(210) 499554 (220) 2019 05 08
(731) PALO PALO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Between Us B & B
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi ba-
rowe, informowanie i porady w zakresie przygotowywania 
posiłków, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy 
turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, 
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [za-
rządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji poko-
jów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwa-
terowania na pobyt czasowy.

(210) 499652 (220) 2019 05 13
(731) WALIGÓRA JĘDRZEJOWSKA ANNA EKOARTPROJEKT, 

Grębynice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) forestroom

(531) 02.01.17, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe i promocyjne, usłu-
gi reklamowe, organizowanie sieci miejsc do wypoczynku 
i relaksacji w tym: w punktach gastronomicznych, hotelach, 
miejscach publicznych, uczelniach, szkołach, przedszkolach, 
urzędach, firmach, szpitalach, parkach rozrywki, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, wynajem miejsc 
na reklamę, publikowanie i rozprowadzanie tekstów rekla-
mowych, materiałów reklamowych i informacyjnych, bro-
szur, druków, rozpowszechnianie informacji dotyczących: 
oczyszczania powietrza, eliminowania smogu, sposobów 
unikania zanieczyszczenia powietrza, zdrowej żywności, spo-
sobu jej przygotowania do konsumpcji, zdrowego odżywia-
nia, dietetyki, aktywnego stylu życia w środkach masowego 
przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie 
prezentacji i pokazów w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, sprzedaż: roślin, artykułów oświetle-
niowych, farb, lakierów, wykładzin ściennych i podłogowych, 
mebli, materiałów budowlanych, materiałów dekoracyjnych, 
instalacyjnych, klimatyzacyjnych, służących do ochrony śro-
dowiska, artykułów spożywczych, środków do pielęgnacji 
ciała, gazet, książek, magazynów, katalogów, prowadzenie 
baz danych, 41 usługi w zakresie: edukacji, rozrywki, sportu 
i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni, kin, kaba-
retów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier lo-
sowych i loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kultural-
nych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, 
konferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw 
i festynów, usługi związane z organizacją wypoczynku, zie-

lone szkoły, działania profilaktyczne i terapeutyczne ukie-
runkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, działania 
edukacyjne wspierające ochronę środowiska, wytwarzanie 
energii odnawialnej, profilaktykę zdrowotną, publikacje elek-
troniczne on-line, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: 
video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi 
fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyj-
nych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, 
tłumaczenia, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w po-
staci miejsc wypełnionych roślinami, miejsc zawierających 
instalacje oczyszczające powietrze, placów zabaw dla dzieci, 
wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowi-
cie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępnia-
jących gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem 
sieci komputerowej on-line, prowadzenie przedszkoli i punk-
tów opieki nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, restaura-
cji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie 
żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, opieka nad osobami starszymi i dziećmi, 
44 specjalistyczne usługi projektowania powierzchni pozio-
mych i pionowych utworzonych przez różne gatunki roślin, 
projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów 
w tym obiektów służących do wypoczynku, relaksu, rozryw-
ki, poprawy kondycji fizycznej, ochrony zdrowia, prowadze-
nie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psycho-
logicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, ko-
smetycznych, odnowy biologicznej, spa, porady w zakresie 
ochrony zdrowia, porady dotyczące aktywnego i zdrowego 
trybu życia, usługi w zakresie: projektowania, budowania 
i pielęgnacji ogrodów, sadów, upraw warzywnych, terenów 
zielonych, tępienie szkodników (w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie) oraz doradztwo i poradnictwo w w/w zakresie, 
układanie kompozycji kwiatowych, doradztwo w zakresie 
urządzania terenów zielonych, usługi w zakresie szkółek ro-
ślinnych.

(210) 499653 (220) 2019 05 13
(731) WALIGÓRA JĘDRZEJOWSKA ANNA EKOARTPROJEKT, 

Grębynice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekoartprojekt

(531) 05.01.03, 05.01.16, 05.01.05, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi marketingowe i promocyjne, usłu-
gi reklamowe, organizowanie sieci miejsc do wypoczynku 
i relaksacji w tym: w punktach gastronomicznych, hotelach, 
miejscach publicznych, uczelniach, szkołach, przedszkolach, 
urzędach, firmach, szpitalach, parkach rozrywki, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, wynajem miejsc 
na reklamę, publikowanie i rozprowadzanie tekstów rekla-
mowych, materiałów reklamowych i informacyjnych, bro-
szur, druków, rozpowszechnianie informacji dotyczących: 
oczyszczania powietrza, eliminowania smogu, sposobów 
unikania zanieczyszczenia powietrza, zdrowej żywności, 
sposobu jej przygotowania do konsumpcji, zdrowego od-
żywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia w środkach ma-
sowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, orga-
nizowanie prezentacji i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, usługi dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, sprzedaż: roślin, arty-
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kułów oświetleniowych, farb, lakierów, wykładzin ściennych 
i podłogowych, mebli, materiałów budowlanych, materiałów 
dekoracyjnych, instalacyjnych, klimatyzacyjnych, służących 
do ochrony środowiska, artykułów spożywczych, środków 
do pielęgnacji ciała, gazet, książek, magazynów, katalogów, 
prowadzenie baz danych, 37 usługi budowlane związane 
ze wznoszeniem obiektów wszelkiego typu i ich całkowitym 
wykańczaniem, budowanie pawilonów relaksacyjnych, usłu-
gi w zakresie: doradztwa budowlanego, nadzoru budowla-
nego, usługi związane z remontem, restauracją i konserwa-
cją budynków, usługi budowlane związane z wyposażaniem 
miejsc przeznaczonych do wypoczynku, usługi instalacyjne 
dotyczące: sieci i urządzeń klimatyzacyjnych, sieci elektrycz-
nej i urządzeń elektrycznych, sieci wodnej, sieci kanalizacyj-
nej, sieci ciepłowniczej, alarmów, Internetu, sieci telefonicz-
nej, montażu elementów sanitarnych, montażu urządzeń 
służących do poprawy jakości powietrza oraz związanych 
z ochroną środowiska, sprzątanie budynków, czyszczenie 
obiektów, wynajem maszyn budowlanych i rusztowań, bu-
dowa i wynajmowanie myjni samochodowych, budowa 
punktów serwisowych, punktów pralniczych, serwis urzą-
dzeń związanych z ochroną środowiska, 41 usługi w zakresie: 
edukacji, rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów 
fitness i siłowni, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizo-
wanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie 
wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizo-
wanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody, 
organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi związane 
z organizacją wypoczynku, zielone szkoły, działania profilak-
tyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy roz-
wój emocjonalny, działania edukacyjne w zakresie ochrony 
środowiska, wytwarzania energii odnawialnej, profilaktyki 
zdrowotnej, publikacje elektroniczne on-line, produkcja i re-
produkcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich roz-
powszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów in-
nych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie obszarów 
rekreacyjnych w postaci miejsc wypełnionych roślinami, 
miejsc zawierających instalacje oczyszczające powietrze, 
placów zabaw dla dzieci, wystawy roślin, usługi z zakresu 
bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek 
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdję-
cia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, 
prowadzenie przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi, 
42 usługi w zakresie: projektowania budowlanego, urbani-
stycznego, technologicznego, wzornictwa przemysłowego, 
projektowania i aranżacji wnętrz, dekorowania wnętrz, usługi 
w zakresie architektury, usługi w zakresie ekspertyz inżynier-
skich, badań i analiz technicznych, opinie, ekspertyzy z za-
kresu: budownictwa, ochrony środowiska, badań i pomiarów 
geologicznych usługi opracowania projektów technicznych, 
tworzenie programów komputerowych, udostępnianie 
baz danych, konsultacje i pomoc techniczna w dziedzinie 
sporządzania i zastosowania programów komputerowych, 
systemów komputerowych i oprzyrządowania komputero-
wego, usługi tworzenia publikacji internetowych, projekto-
wanie graficzne, projektowanie stron internetowych, usługi 
w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i technicznych oraz nauk społecznych i hu-
manistycznych, 44 specjalistyczne usługi projektowania 
powierzchni poziomych i pionowych utworzonych przez 
różne gatunki roślin, projektowanie i urządzanie przestrzeni 
wokół obiektów w tym obiektów służących do wypoczynku, 
relaksu, rozrywki, poprawy kondycji fizycznej, ochrony zdro-
wia, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeu-
tycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów pięk-
ności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, 

spa, porady w zakresie ochrony zdrowia, porady dotyczące 
aktywnego i zdrowego trybu życia, usługi w zakresie: pro-
jektowania, budowania i pielęgnacji ogrodów, sadów, upraw 
warzywnych, terenów zielonych, tępienie szkodników (w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie), oraz doradztwo i porad-
nictwo w w/w zakresie, układanie kompozycji kwiatowych, 
doradztwo w zakresie urządzania terenów zielonych, usługi 
w zakresie szkółek roślinnych.

(210) 499684 (220) 2019 05 13
(731) ERGO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) STRONG TOUCH
(510), (511) 25 odzież gimnastyczna, podkoszulki sportowe, 
koszulki z krótkim rękawem, okrycia wierzchnie, 28 artykuły 
gimnastyczne, ochraniacze do użytku w sporcie.

(210) 499691 (220) 2019 05 13
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) aurozolpix
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 499696 (220) 2019 05 13
(731) MACIEJEWSKI JERZY AGROCONSULT, Serock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKUTECZNY ROLNIK

(531) 02.09.25, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substancji 
chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawo-
zy, substancje odżywcze jako nawozy, środki wzmacniające 
do roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki ochro-
ny nasion, środki czynne powierzchniowo, preparaty do na-
wożenia gleby, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, aminokwasy do ce-
lów przemysłowych, chemiczne dodatki do kompostu, che-
mikalia do użytku w przemyśle agrochemicznym, chemikalia 
do stosowania w zapobieganiu szkód ekologicznych u roślin, 
dodatki chemiczne do gleby, dodatki chemiczne do pesty-
cydów, dodatki chemiczne do nawozów, ekstrakt fermenta-
cyjny, gazy do użytku w rolnictwie, kwasy uzyskane z roślin, 
mieszaniny odczynników chemicznych w formie zestawów, 
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, nie-
organiczne związki chemiczne, nawóz na bazie azotanu 
amonowego, preparaty chemiczne do stabilizowania gleby, 
preparaty biologiczne do użytku w produkcji, preparaty bak-
teriobójcze [inne niż do użytku medycznego i weterynaryj-
nego], preparaty chemiczne do zapobiegania patogennym 
infekcjom u roślin, przemysłowe organiczne środki chemicz-
ne, przemysłowe nieorganiczne środki chemiczne, środki 
nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, 
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające 
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do preparatów ochrony roślin, substancje chemiczne do pro-
dukcji środków odstraszających owady, substancje chemicz-
ne do ochrony środowiska, nawozy biologiczne stosowane 
do obróbki nasion, nawozy biologiczne stosowane do uzdat-
niania gleby, nawozy do użytku domowego, nawozy dla rol-
nictwa, biologiczne nawozy azotowe, nawozy uzyskane me-
todą przetwarzania odpadów przez dżdżownice, mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wyko-
rzystania jako nawozy rolnicze, środki chemiczne do ochrony 
roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], mieszanki nawozów, chemikalia 
do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, chemicz-
ne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemicz-
ne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, kompost, 
obornik, nawozy, hormony do przyspieszania dojrzewania 
owoców i warzyw, granulowany wapień do celów rolni-
czych, geny nasion do produkcji rolniczej, mieszanki produk-
tów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania warto-
ści odżywczej pasz dla zwierząt [inne niż do użytku wetery-
naryjnego], nawozy chemiczne, nawozy biologiczne, nawo-
zy azotowe, nawozy złożone, preparaty bakteryjne do celów 
rolniczych, preparaty bakteryjne do użytku w leśnictwie, 
preparaty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, powłoki 
do nasion [nawóz], produkty mineralne do użytku w hodow-
li roślin, środki chemiczne do zaprawiania nasion, środki che-
miczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne 
niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środ-
ki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki ochrony 
roślin przeciw patogenom, środki do wspomagania wzrostu 
roślin z mikroorganizmami, środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki do uzdat-
niania gleby do celów rolniczych, środki do ochrony nasion, 
środki do konserwacji nasion, środki chemiczne stosowane 
w produkcji regulatorów wzrostu owadów, środki zwiększa-
jące plony upraw, środki zabezpieczające dla roślin, środki 
ulepszające glebę, torf [nawóz], sztuczna gleba do uprawy 
roślin, syntetyczne nawozy, substancje odżywcze [nawozy] 
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, substancje przy-
lepne przeznaczone do użytku rolnego w zwalczaniu szkod-
ników, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania 
nasion, włókna mineralne do użytku w rolnictwie, zaprawa 
do ochrony nasion, zaprawy do nasion, ziarno słodownicze 
[nawóz], chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolni-
czych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do stosowania 
w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, 
środki przeciwpasożytnicze], 9 wydawnictwa i czasopisma 
on-line, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje elek-
troniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line 
z baz danych lub z Internetu, tablice na ogłoszenia elektro-
niczne, nośniki danych, dyski optyczne, programy kompute-
rowe nagrane, software komputerowy i nośniki danych 
z muzyką, filmami wideo i audio oraz obrazami graficznymi 
ściągniętymi z komputerowych baz danych lub z Internetu, 
ze stron internetowych, platforma do uruchamiania aplikacji, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające łączność in-
ternetową i łączność typu użytkownik z użytkownikiem 
(p2p) za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacje 
elektroniczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, oprogra-
mowanie komputerowe do obsługi komunikacji w grupach 
poprzez sieci komputerowe oraz Internet, oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc 
w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji, urządzenia 
globalnej sieci komputerowej do dostarczanego online 
oprogramowania komputerowego i publikacji w formie 
elektronicznej, interaktywny software, software komputero-

wy do zarządzania bankami danych, programy komputero-
we nagrane, zbiory danych nagrane na nośnikach informacji, 
wizualne i/lub odczytywalne maszynowo nośniki informacji, 
oprogramowanie komputerowe [software], programy kom-
puterowe, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji fachowców 
i klientów, oprogramowanie zawierające wyszukiwarki i prze-
szukiwanie baz danych, 16 papierowe publikacje, wydawnic-
twa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, 
ulotki, foldery, informatory, papier, tektura, afisze, plakaty, 
nalepki, naklejki, materiały introligatorskie, materiały fotogra-
ficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem 
aparatów, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz zboża 
nieujęte w innych klasach, nasiona, karma dla zwierząt, nasio-
na powlekane nawozem, nasiona powlekane nawozem, na-
siona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, nieprzetworzone 
nasiona do użytku rolniczego, nasiona powlekane preparata-
mi przeciwpasożytniczymi, nasiona roślin strączkowych [kar-
ma dla zwierząt], mieszanki paszowe dla zwierząt, mieszanki 
ziaren roślin dzikich, pasze zbożowe dla zwierząt, pasza dla 
zwierząt tucznych, proteiny pszeniczne do żywności dla 
zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbo-
żowe będące paszą dla zwierząt, preparaty na pokarm dla 
pszczół, ziarno do żywienia zwierząt, zboża przetworzone 
do spożycia przez zwierzęta, 35 usługi w zakresie prowadze-
nia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, 
usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń 
w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w ce-
lach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, 
badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych 
w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udo-
stępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenu-
merata 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 reje-
stracji transakcji wymiany płatnych treści postaci muzyki, 
programu, aplikacji dostępnych na telefon, urządzenia mo-
bilne, w Internecie, usługi domu mediowego, którego zada-
niem jest planowanie oraz zakup kampanii reklamowych 
w mediach masowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna, inter-
netowa: nawozów i produktów chemicznych przeznaczo-
nych dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanek sub-
stancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako 
nawozów, środków do niszczenia i zwalczania szkodników, 
insektycydów, fungicydów, środków chwastobójczych, pe-
stycydów, herbicydów, produktów rolnych, ogrodniczych 
i leśnych oraz zbóż, nasion, karmy dla zwierząt, nasion po-
wlekanych nawozem, usługi reklamy, marketing, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, usługi zarządzania w działalno-
ści handlowej, administrowanie działalności handlowej, pra-
ce biurowe, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami 
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, organizo-
wanie targów, wystaw i prezentacji w celach handlowych 
lub reklamowych, także on-line przy zastosowaniu sieci 
komputerowych, organizowanie targów handlowych i rekla-
mowych, zarządzanie, organizowanie i pomoc w działalno-
ści gospodarczej, przeprowadzanie sondaży i badania opinii 
publicznej, badania rynku, informacja handlowa, sprzedaż 
mieszanek substancji chemicznych i materiałów naturalnych 
do wykorzystania jako nawozy rolnicze, sprzedaż mieszanin 
odczynników chemicznych w formie zestawów, inne niż 
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, sprzedaż 
środków nawilżających do użytku jako środki wspomagające 
do preparatów ochrony roślin, sprzedaż środków chemicz-



Nr  ZT33/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 21

nych do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż 
grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki 
owadobójcze, środki przeciw pasożytom], sprzedaż miesza-
nek produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwięk-
szania wartości odżywczej pasz dla zwierząt [inne niż 
do użytku weterynaryjnego], sprzedaż środków chemicz-
nych stosowanych w produkcji regulatorów wzrostu owa-
dów, sprzedaż kompostu, obornika, nawozów, sprzedaż na-
sion, mieszanek paszowych dla zwierząt, sprzedaż prepara-
tów na pokarm dla pszczół, sprzedaż ziaren, 38 usługi agencji 
informacyjnej, prasowej, usługi w zakresie przekazu wydaw-
nictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz 
innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektro-
nicznych online nie ściągalnych, umożliwianie dostępu po-
przez łącza telekomunikacyjne do krajowych i międzynaro-
dowych serwerów i portali internetowych, umożliwianie 
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i por-
tali internetowych, udostępnianie serwisów internetowych 
WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie do-
stępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi tele-
informatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) ra-
diowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multime-
dialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomo-
ści, obrazu wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, 
z wykorzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, 
mediów elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elek-
tronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, 
usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji, kompozycji, 
kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu 
elektronicznym, elektroniczne przechowywanie informacji, 
umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, filmo-
wych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszech-
nianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, interneto-
wych programów naukowych, publicystycznych, 39 dystry-
bucja gazet, książek, tekstów, periodyków i elektronicznych 
mediów, dostarczanie towarów, przesyłek także z zamówień 
elektronicznych, z zamówień korespondencyjnych pocztą, 
kurierem, kanałami elektronicznymi, magazynowanie elek-
tronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi onli-
ne – dostarczanie wiadomości i informacji każdego rodzaju, 
w formie dźwięku i obrazu, usługi transportowe, usługi pako-
wania i składowania towarów, konfekcjonowanie towarów, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi wydawnicze, 
edycja i dystrybucja książek, 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 korespon-
dencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, 
sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, 
przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń te-
matycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, 
szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi re-
porterskie, organizowanie, montaż programów radiowych, 
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja fil-
mów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi do-
radcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie progra-
mów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kultu-
ralnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna 
rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów 
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią kompute-
rową lub przez Internet.

(210) 499698 (220) 2019 05 13
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) aurozolpin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 499703 (220) 2019 05 14
(731) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENCZYN PILS PIWO WARZONE TRADYCYJNIE

(531) 05.03.13, 05.03.15, 07.01.24, 05.07.08, 09.01.10, 24.03.07, 
24.03.18, 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, 
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, 
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowa-
ne, bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezal-
koholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, 
lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoho-
lowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, 
napoje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmro-
żone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania 
likierów, 33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, 
cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, mio-
dy pitne, rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.

(210) 499741 (220) 2019 05 15
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANTEMIRI

(531) 05.03.11, 05.07.10, 11.03.01, 25.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.
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(210) 499742 (220) 2019 05 15
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOROGAVI

(531) 05.07.10, 06.07.08, 01.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 499760 (220) 2019 05 15
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.04
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, 
drinki alkoholowe, wódki, likiery, nalewki.

(210) 499762 (220) 2019 05 15
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.04, 29.01.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, 
drinki alkoholowe, wódki, likiery, nalewki.

(210) 499765 (220) 2019 05 15
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) SILVER MOUNTAIN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, 
drinki alkoholowe, wódki, likiery, nalewki.

(210) 499773 (220) 2019 05 15
(731) PFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tofi HORSES

(531) 18.02.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 pasze, materiały paszowe, mieszanki paszowe 
nie do celów leczniczych, mieszanki paszowe uzupełniające 
nie do celów leczniczych, wapno do paszy, dodatki do paszy 
nie do celów leczniczych, karmy dla zwierząt.

(210) 499790 (220) 2019 05 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP WILNO

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cy-
frowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, au-
dycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, 
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewi-
zji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydaw-
nictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, 
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficz-
ne, odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficzne, urzą-
dzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania 
fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki 
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fo-
tografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przecho-
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wywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjoner-
skie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do foto-
grafii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier 
do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną 
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakry-
cia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż tele-
wizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), 
ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam 
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, two-
rzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja 
reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, 
filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public re-
lations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju 
sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier te-
lewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, 
kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżo-
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w skle-
pie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub 
telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i prze-
kazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, 
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów te-
lewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie 
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyj-
ne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz 
danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnia-
nie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowa-
nie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do tre-
ści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydaw-
nicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowa-
nie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizo-
wania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organi-
zowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktyw-
nych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu 
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja 
spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn interne-
towych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 499833 (220) 2019 05 16
(731) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) SADY SANDOMIERSKIE

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 24.03.07, 24.03.14, 25.01.15, 
25.01.25, 27.05.01, 24.03.18

(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świe-
że jabłka cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, 
świeże owoce, owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, 
migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe 
świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże owoce tropikalne, 
świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu, świeże owo-
ce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże owoce karam-
boli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świe-
że, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce 
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże 
owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orze-
chy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skon-
centrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki 
owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, 
reklamy i promocji owoców, soków, napojów, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów.

(210) 499834 (220) 2019 05 16
(731) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZEREŚNIA SANDOMIERSKA

(531) 05.07.21, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15, 25.01.25, 
27.05.01

(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świe-
że jabłka cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, 
świeże owoce, owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, 
migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe 
świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże owoce tropikalne, 
świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu, świeże owo-
ce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże owoce karam-
boli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świe-
że, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce 
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woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże 
owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orze-
chy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skon-
centrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki 
owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, 
reklamy i promocji owoców, soków, napojów, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów.

(210) 499835 (220) 2019 05 16
(731) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORELA SANDOMIERSKA

(531) 05.07.14, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15, 25.01.25, 
27.05.01

(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świe-
że jabłka cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, 
świeże owoce, owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, 
migdały [owoce], jagody, owoce cytrusowe świeże, manda-
rynki [owoce, świeże], świeże owoce tropikalne, świeże owoce 
organiczne, świeże owoce głogu, świeże owoce męczennicy, 
owoce pigwicy świeże, świeże owoce karamboli, nieprzetwo-
rzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże, owoce morwy 
świeże, owoce noni świeże, świeże owoce woskownicy, owo-
ce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce nieśplika 
japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże warzy-
wa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki 
owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napo-
je bezalkoholowe zawierające soki owocowe, mieszane soki 
owocowe, soki jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i pro-
mocji owoców, soków, napojów, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie owoców, soków, napojów.

(210) 499837 (220) 2019 05 16
(731) GK-ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GK ELEKTRO

(531) 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, 
akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektryczno-

ści, 37 budowa, rozbudowa, modernizacja sieci i urządzeń 
energetycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych, elek-
tromagnetycznych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych 
w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, linii elektroener-
getycznych i telekomunikacyjnych, wykonywanie instalacji 
elektrycznych budynków i budowli, budowa linii elektroener-
getycznych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, in-
stalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja odgrom-
ników.

(210) 499840 (220) 2019 05 16
(731) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JABŁKO SANDOMIERSKIE

(531) 05.07.13, 05.07.22, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15, 
25.01.25, 27.05.01

(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świe-
że jabłka cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, 
świeże owoce, owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, 
migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe 
świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże owoce tropikalne, 
świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu, świeże owo-
ce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże owoce karam-
boli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świe-
że, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce 
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże 
owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orze-
chy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skon-
centrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki 
owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające sold owocowe 
mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, 
reklamy i promocji owoców, soków, napojów, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów.

(210) 499842 (220) 2019 05 16
(731) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUSZKA SANDOMIERSKA
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(531) 05.07.15, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15, 25.01.25, 
27.05.01

(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świe-
że jabłka cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, 
świeże owoce, owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, 
migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe 
świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże owoce tropikal-
ne, świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu, świeże 
owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże owoce 
karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenber-
ry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świe-
że owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza 
(żywe), świeże owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce 
i warzywa, orzechy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owoco-
we [napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki 
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawie-
rające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, 
napojów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, 
soków, napojów.

(210) 499855 (220) 2019 05 16
(731) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOWARZYSZENIE SADY SANDOMIERSKIE

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 
25.01.15, 25.01.25, 27.05.01

(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świe-
że jabłka cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, 
świeże owoce, owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, 
migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe 
świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże owoce tropikal-
ne, świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu, świeże 
owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże owoce 
karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenber-
ry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świe-
że owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza 
(żywe), świeże owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce 
i warzywa, orzechy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owoco-
we [napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki 
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawie-
rające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, 
napojów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, 
soków, napojów, doradztwo dotyczące organizowania dzia-
łalności gospodarczej, usługi administracyjne w zakresie 
kierowania stowarzyszeniem, obsługa administracyjna sto-
warzyszenia, promowanie towarów i usług osób trzecich, 
doradztwo w zakresie promocji sprzedaży owoców, soków, 
napojów.

(210) 499857 (220) 2019 05 16
(731) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRZOSKWINIA SANDOMIERSKA

(531) 05.07.14, 05.07.22, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15, 
25.01.25, 27.05.01

(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świe-
że jabłka cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, 
świeże owoce, owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, 
migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe 
świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże owoce tropikal-
ne, świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu, świeże 
owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże owoce 
karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenber-
ry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świe-
że owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza 
(żywe), świeże owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce 
i warzywa, orzechy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owoco-
we [napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki 
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawie-
rające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, 
napojów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, 
soków, napojów.

(210) 499858 (220) 2019 05 16
(731) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLIWKA SANDOMIERSKA

(531) 05.07.14, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15, 25.01.25, 
27.05.01

(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świe-
że jabłka cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, 
świeże owoce, owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, 
migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe 
świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże owoce tropikal-
ne, świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu, świeże 
owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże owoce 
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karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenber-
ry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świe-
że owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza 
(żywe), świeże owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce 
i warzywa, orzechy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owoco-
we [napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki 
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawie-
rające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki jabłko-
we, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, 
napojów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, 
soków, napojów.

(210) 499900 (220) 2019 05 17
(731) CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) mtr
(510), (511) 12 rowery, akcesoria do rowerów, 25 artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, bandany, bielizna, bielizna 
termoaktywna, bluzy sportowe, buty sportowe, buty tu-
rystyczne, chusty [odzież], czapki sportowe, daszki, czepki 
kąpielowe, kąpielowe kostiumy, kombinezony, kurtki sporto-
we, nakrycia głowy, ocieplacze, odzież gimnastyczna, odzież 
sportowa, okrycia przeciwdeszczowe, pelerynki, płaszcze 
sportowe, polary, spodnie sportowe, staniki sportowe, szor-
ty, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, deski do uprawia-
nia sportów wodnych, akcesoria unoszące się na wodzie 
do celów rekreacyjnych, baseny do zabawy, baseny kąpielo-
we [zabawki], deskorolki, drążki do ćwiczeń, drążki do hantli 
do podnoszenia ciężarów, dyski sportowe, ekspandery [ćwi-
czenia], gry, gry sportowe, hantle, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, hulajnogi, huśtawki, kule do gry, ławki do użytku 
gimnastycznego, ławki do użytku sportowego, narty, obrę-
cze gimnastyczne, nartorolki, piłki do gier, płetwy pływackie, 
przyrządy gimnastyczne, rakiety [rakietki], rękawice do gier, 
rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, rowery trój-
kołowe [zabawki], rękawki do pływania, rowery zabawkowe, 
równoważnie [gimnastyczne], rynny zjeżdżalni, sanki, siatki 
do sportów, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszcze-
niach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, 
sprzęt sportowy, stoły do gier, torby specjalnie przystosowa-
ne do sprzętu sportowego, trampoliny, uchwyty do artyku-
łów sportowych, urządzenia do ćwiczeń do zabawy, worki 
treningowe, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy].

(210) 499907 (220) 2019 05 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) BROWAR THUMSKI
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty 
do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 
35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako 
rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur, 
gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe 
na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publi-
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: 

ulotek, prospektów, druków, rozlepianie plakatów reklamo-
wych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
Jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, 
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży gadżetów reklamo-
wych i akcesoriów związanych z piwowarstwem, a mianowi-
cie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy, chorą-
giewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, 
przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, al-
bumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, 
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania 
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z karto-
nu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, pa-
pierowe taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, 
daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, 
kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszni-
ki, skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sonda-
że, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, 
telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie or-
ganizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kultural-
nych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festi-
wali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod 
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie 
i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(210) 499909 (220) 2019 05 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) BROWAR THUM
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty 
do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 
35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako 
rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur, 
gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe 
na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publi-
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: 
ulotek, prospektów, druków, rozlepianie plakatów reklamo-
wych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, 
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży gadżetów reklamo-
wych i akcesoriów związanych z piwowarstwem, a mianowi-
cie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy, chorą-
giewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, 
przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, al-
bumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, 
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania 
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z karto-
nu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, pa-
pierowe taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, 



Nr  ZT33/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 27

daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, 
kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszni-
ki, skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sonda-
że, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, 
telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie or-
ganizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kultural-
nych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festi-
wali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod 
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie 
i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(210) 499910 (220) 2019 05 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) PIWO THUMSKIE
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty 
do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 
35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako 
rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur, 
gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe 
na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publi-
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: 
ulotek, prospektów, druków, rozlepianie plakatów reklamo-
wych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, 
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży gadżetów reklamo-
wych i akcesoriów związanych z piwowarstwem, a mianowi-
cie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy, chorą-
giewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, 
przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, al-
bumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, 
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania 
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z karto-
nu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, pa-
pierowe taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, 
daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, 
kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszni-
ki, skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sonda-
że, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, 
telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie or-
ganizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kultural-
nych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festi-
wali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod 
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie 
i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(210) 499911 (220) 2019 05 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) BROWAR TUMSKI
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty 
do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 
35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako 
rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur, 
gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe 
na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publi-
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: 
ulotek, prospektów, druków, rozlepianie plakatów reklamo-
wych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, 
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży gadżetów reklamo-
wych i akcesoriów związanych z piwowarstwem, a mianowi-
cie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy, chorą-
giewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, 
przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, al-
bumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, 
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania 
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z karto-
nu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, pa-
pierowe taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, 
daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, 
kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszni-
ki, skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sonda-
że, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, 
telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie or-
ganizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kultural-
nych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festi-
wali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod 
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie 
i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(210) 499913 (220) 2019 05 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) BROWAR TUM
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty 
do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 
35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako 
rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur, 
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gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe 
na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publi-
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: 
ulotek, prospektów, druków, rozlepianie plakatów reklamo-
wych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, 
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży gadżetów reklamo-
wych i akcesoriów związanych z piwowarstwem, a mianowi-
cie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy, chorą-
giewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, 
przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, al-
bumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, 
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania 
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z karto-
nu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, pa-
pierowe taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, 
daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, 
kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszni-
ki, skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sonda-
że, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, 
telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie or-
ganizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kultural-
nych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festi-
wali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod 
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie 
i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(210) 499914 (220) 2019 05 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) PIWO TUMSKIE
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, sub-
straty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwo-
warskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie 
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stoso-
wana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospek-
tów, broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały 
reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowa-
nie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, 
rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materia-
łu reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, za-
opatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż 
produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie 
prowadzenia sprzedaży gadżetów reklamowych i akce-
soriów związanych z piwowarstwem, a mianowicie: torby 
z papieru, papier do pakowania reklamowy, chorągiewki 

reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, 
przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamo-
we, albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki 
do piwa, papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, 
opakowania do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, 
wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do ksią-
żek reklamowe, papierowe taśmy przylepne reklamowe, 
szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, 
czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezo-
ny, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie sportowe, 
badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towa-
rów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, wa-
rzenie piwa, 41 usługi w zakresie organizowania imprez: 
artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, 
naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, 
sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festy-
nów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod dźwię-
kowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i ob-
sługa: kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(210) 499955 (220) 2019 05 17
(731) DESEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESEO Patisserie & Chocolaterie

(531) 11.03.10, 11.01.25, 26.02.16, 27.05.01
(510), (511) 30 makaroniki [wyroby cukiernicze], solone wy-
roby piekarnicze, gotowe desery [wyroby piekarnicze], wyro-
by piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby cukierni-
cze z mąki, wyroby ciastkarskie z makiem, mrożone wyroby 
cukiernicze zawierające lody, lody mleczne [lody], sorbety 
[lody], lody owocowe, lody wielosmakowe, lody włoskie, lody 
truflowe, lody zawierające czekoladę, lody typu sandwich, 
lody bez mleka, lody na patyku, lody o smaku czekolado-
wym, lody spożywcze i lód, lody na bazie jogurtu [lody jako 
główny składnik], napoje na bazie kawy zawierające lody (af-
fogato), czekolada, gorąca czekolada, nadziewana czekolada, 
pralinki, praliny wytworzone z czekolady, praliny z płynnym 
nadzieniem, czekolada pitna, wyroby czekoladowe do de-
koracji ciast, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie 
produktów mlecznych lub warzyw, czekoladowa kawa, cze-
kolada w proszku, czekolada mleczna, czekolada bezmlecz-
na, czarna herbata w proszku, chińska herbata z kolcowoju 
[gugijacha], cappuccino, biała herbata, azjatycka herbata 
morelowa [maesilcha], ciasta lodowe, desery lodowe, desery 
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], lodowe 
wyroby cukiernicze, napoje mrożone na bazie czekolady, na-
poje mrożone na bazie kawy, tort lodowy, churros [hiszpań-
skie pączki], chrupiące ciastka z kremem (profiterole), chiń-
skie ciasteczka księżycowe, bułki chrupiące, brownie [ciast-
ka czekoladowe], brioszki (drożdżowe bułeczki), biszkopty 
parzone (fagao), bezy, batony z orzechów w karmelu, ciasta 
czekoladowe, ciasta mrożone, ciasta na bazie pomarańczy, 
ciasta [słodkie lub słone], ciasta w polewie czekoladowej, cia-
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sta wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta 
z dyni, ciasta z kremem, ciasta z melasą, ciasteczka maślane, 
ciasto migdałowe, ciasto kruche, ciasto francuskie, ciastka 
owsiane spożywcze, ciastka migdałowe, gotowe babecz-
ki vol-au-vent z ciasta francuskiego, eklerki, crème brûlées 
[przypalony krem], cienkie ciasto bazowe do tart, ciasto 
o przedłużonej trwałości, ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na bazie jaj, holenderski piernik imbirowy (taai taai), herbatni-
ki zbożowe do spożycia przez ludzi, lukrowane ciasta z owo-
cami, lukrowane biszkopty, kruche ciastka maślane z polewą 
czekoladową, kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, jadal-
ne wafle, lukrowane ciasto, muszelki z ciasta, mrożone płaty 
ciasta, mrożone ciasta jogurtowe, piernik, pierniczki, pasty 
czekoladowe, pączki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, 
napoleonki, rurki waflowe [ciastka], precle polane czekola-
dą, podłużne biszkopty [ciastka], suchary, słodkie herbatniki 
do spożycia przez ludzi, słodkie bułeczki typu muffin, serniki, 
słodkie drożdżowe bułki duńskie, wafelki w polewie czekola-
dowej, wafelki do lodów (w kształcie stożka), torty truskaw-
kowe, szarlotka, wiedeńskie wypieki, warzywa w cieście, de-
sery czekoladowe, espresso, gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, herbata bez-
teinowa, herbata chai, herbata cytrusowa z owocu yuzu, 
herbata chryzantemowa (gukhwacha), herbata nienaturalna, 
herbata mrożona, herbata miętowa, herbata lipowa, herba-
ta lapsang souchong, herbata imbirowa, herbata earl grey, 
herbata do zaparzania, herbata darjeeling [indyjska czarna 
herbata z prowincji darjeeling], herbata w torebkach, herbata 
tie guan yin, herbata szałwiowa, nielecznicza herbata sypka, 
herbata sfermentowana, herbata rozpuszczalna, herbata ro-
oibos, herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], 
herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbata 
o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], 
herbata oolong, herbata o smaku jabłka [inna niż do celów 
leczniczych], herbata ze słonych sproszkowanych wodoro-
stów (kombu-cha), herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata 
z rumianku, herbata z rozmarynu, herbata z prażonego ryżu 
brązowego [genmaicha], herbata z prażonego jęczmienia 
[mugi-cha], herbata z kwiatu lipy, herbata z korzenia łopia-
nu (wooungcha), herbata z eleuterokoku [ogapicha], herba-
ta z dzikiej róży, herbata z czerwonego żeń-szenia, herbata 
z białego lotosu (baengnyeoncha), herbata zielona, herbaty 
aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], herbaty 
o smaku cytryny (nielecznicze), herbaty owocowe, herbaty 
ziołowe, inne niż do celów leczniczych, japońska zielona her-
bata, jęczmień do użytku jako substytut kawy, kakao, kawa 
w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa słodowa, 
kawa rozpuszczalna, kawa niepalona, kawa nienaturalna, 
kawa mielona, kawa liofilizowana, kawa bezkofeinowa, kawa 
aromatyzowana, kapsułki z kawą, kapsułki z herbatą, kawa 
w postaci całych ziaren, kombucha, koncentraty kawy, kwia-
ty i liście jako substytuty herbaty, mate [herbata], mieszani-
ny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, mieszanki 
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, mieszanki 
kakaowe, mieszanki kawowe, mieszanki herbat, napoje kaka-
owe z mlekiem, napoje kawowe, napoje czekoladowe z mle-
kiem, napoje czekoladowe, napary ziołowe, nadzienia na ba-
zie kawy, mrożone napoje [frappe], mrożona kawa, mieszanki 
kawy słodowej i kakao, napoje kawowe z mlekiem, napoje 
na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi,ka-
wy, napoje składające się głównie z kawy, napoje składające 
się głównie z kakao, napoje składające się głównie z czekola-
dy, napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z cze-
kolady, nielecznicze napoje herbaciane, nielecznicze herbaty 
zawierające liście żurawiny, napoje zawierające kakao, napoje 
zawierające czekoladę, napoje sporządzone z herbaty, syro-
py czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie 

czekolady, substytuty kawy i herbaty, rozpuszczalny proszek 
do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], 
rozpuszczalne kakao w proszku, preparaty ziołowe do spo-
rządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty z cykorii 
do stosowania jako substytuty kawy, preparaty w proszku 
zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty ro-
ślinne zastępujące kawę, preparaty na bazie kakao, zielona 
herbata w proszku, ziarna kawy, yuja-cha [koreańska herbata 
miodowo-cytrusowa], yerba mate, wyroby z kakao, wyciągi 
z herbaty, wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty 
kawy, torebki z kawą, torebki herbaty do przyrządzania her-
baty nieleczniczej.

(210) 500006 (220) 2019 05 20
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP N

(531) 19.13.21, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające.

(210) 500007 (220) 2019 05 20
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP
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(531) 19.13.21, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.

(210) 500013 (220) 2019 05 20
(731) EVEREST SWISS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Reducan
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty dietetyczne.

(210) 500043 (220) 2019 05 21
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) HYPER ISOTONIC

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 43 usługi zaopatrze-
nia w napoje.

(210) 500072 (220) 2019 05 21
(731) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.15, 26.04.13
(510), (511) 11 instalacje grzewcze zasilane energią słonecz-
ną, urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, instala-
cje grzewcze na energię słoneczną, urządzenia magazynu-
jące energię słoneczną do celów grzewczych, urządzenia 
do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] 
do ogrzewania, pompy ciepła do przetwarzania energii, 
piece słoneczne, instalacje centralnego ogrzewania, urzą-
dzenia centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, 
domowe urządzenia do ogrzewania, 42 prowadzenie badań 
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wyko-
rzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie infor-
macji związanych z badaniami i opracowaniami projektów 
technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych 
źródeł energii.

(210) 500075 (220) 2019 05 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM

(531) 02.05.02, 02.05.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
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chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500076 (220) 2019 05 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM

(531) 19.13.21, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 

dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500078 (220) 2019 05 22
(731) LABILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) labilab

(531) 02.09.01, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 etykiety, booklety, opakowania z papieru lub 
innych tworzyw, broszury, foldery, druki reklamowe, ulot-
ki, plakaty, albumy, kalendarze, katalogi, książki, fotoksiążki, 
materiały drukowane, nalepki, naklejki, okładki, obwoluty, 
35 agencje reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, obróbka tekstów, edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, agencje informacji handlowej, badanie 
rynku, 40 usługi poligraficzne, usługi drukowania, drukowa-
nie offsetowe, introligatorstwo, wycinanie, klejenie, złocenie, 
falcowanie, sztancowanie, lakierowanie UV, lakierowanie dys-
persyjne, pregowanie, perforowanie, foliowanie, 42 usługi 
graficzne z użyciem komputera DTP, usługi graficzne z uży-
ciem komputera CTP, projektowanie opakowań, projektowa-
nie i przygotowanie produkcji poligraficznej, projektowanie 
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materiałów reklamowych, projektowanie etykiet, projekto-
wanie wkładek do bookletów, projektowanie broszur i ulo-
tek, projektowanie katalogów.

(210) 500083 (220) 2019 05 22
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 ciśnieniomierze, ciśnieniomierze do użytku 
medycznego, wężyki do ciśnieniomierzy do użytku me-
dycznego, termometry lekarskie, termometry do pomiaru 
gorączki, termometry do ucha, termometry do użytku me-
dycznego, termometry do celów medycznych, termometry 
elektroniczne do użytku medycznego, termometry rtęciowe 
do użytku medycznego, termometry cyfrowe do celów me-
dycznych, termometry na podczerwień do celów medycz-
nych, inhalatory, inhalatory medyczne, inhalatory wodoro-
we, inhalatory do użytku medycznego, inhalatory do użytku 
leczniczego, inhalatory do odparowywania substancji aro-
materapeutycznych, inhalatory do odparowywania substan-
cji paramedycznych, inhalatory tlenowe do celów medycz-
nych, inhalatory tlenowe do celów terapeutycznych, inhala-
tory do celów medycznych (sprzedawane puste), inhalatory 
na substancje znieczulające (sprzedawane puste), inhalatory 
tlenowe do celów medycznych (sprzedawane puste).

(210) 500090 (220) 2019 05 22
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.04, 26.01.01, 26.01.05, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 krople do oczu, krople do nawilżania oczu, 
płyny do przemywania oczu, preparaty nawilżające do oczu, 
płyny do oczu do użytku medycznego, lecznicze płyny 
do przemywania oczu.

(210) 500093 (220) 2019 05 22
(731) LUPUS FABRYKA MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUPUS.eu Fabryka mebli

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 20 meble kuchenne, biurowe, pokojowe, łazien-
kowe, szafy, szuflady, garderoby, fronty meblowe.

(210) 500098 (220) 2019 05 22
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Teraz Brawo!

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 cukierki, guma do żucia, żelki, lody spożyw-
cze, 32 napoje energetyzujące, napoje gazowane, woda mi-
neralna, soki, soki NFC.

(210) 500169 (220) 2019 05 23
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) fluoxetine aurovitas
(510), (511) 5 leki przeciwdepresyjne.

(210) 500171 (220) 2019 05 23
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) paroxetine aurovitas
(510), (511) 5 leki przeciwdepresyjne.

(210) 500173 (220) 2019 05 23
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sertraline aurovitas
(510), (511) 5 leki przeciwdepresyjne.

(210) 500243 (220) 2019 05 25
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ApoEscitaxin ORO
(510), (511) 5 leki przeciwdepresyjne.

(210) 500251 (220) 2019 05 27
(731) ROJEK GRZEGORZ FABRICA, Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F. fabrica

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 elementy wystroju wnętrz wykonane z tka-
nin [poduszki], poduszki ozdobne, rolety materiałowe we-
wnętrzne, pokrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] 
na meble, 24 tkaniny i substytuty tkanin, tkaniny dekoracyj-
ne, tkaniny do produkcji mebli, materiały do tapicerki, tka-
niny do tapicerki, obicia z materiałów tekstylnych, tekstylia 
do wyposażenia domu, bielizna do celów domowych, bieli-
zna stołowa, bielizna kuchenna, bielizna pościelowa, narzuty 
(pokrowce na meble), ozdobne poszewki na poduszki, tkani-
ny na zasłony, zasłony wewnętrzne i zewnętrzne, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonar-
nej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: ele-
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menty wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], po-
duszki ozdobne, rolety materiałowe wewnętrzne, pokrycia 
z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, tkaniny 
i substytuty tkanin, tkaniny dekoracyjne, tkaniny do produk-
cji mebli, materiały do tapicerki, tkaniny do tapicerki, obicia 
z materiałów tekstylnych, tekstylia do wyposażenia domu, 
bielizna do celów domowych, bielizna stołowa, bielizna ku-
chenna, bielizna pościelowa, narzuty (pokrowce na meble), 
ozdobne poszewki na poduszki, tkaniny na zasłony, zasłony 
wewnętrzne i zewnętrzne.

(210) 500255 (220) 2019 05 27
(731) KARPIŃSKA ELŻBIETA SOPELEK, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sopelek LODY NATURALNE

(531) 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 pulpa owocowa [miazga owocowa], 30 lody 
spożywcze, sorbety [lody], 43 kawiarnie.

(210) 500266 (220) 2019 05 27
(731) NOODLANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) noodlani since 2019

(531) 11.03.05, 08.07.03, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 500273 (220) 2019 05 27
(731) ARBITER SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARBITER BENEFIT PRAWNY

(531) 07.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wydawanie kart przedpłaconych i bonów, 
45 usługi prawne.

(210) 500281 (220) 2019 05 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA Sareckich RECEPTURA OD POKOLEŃ

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 etykiety [owijki] na butelki z papieru lub z kar-
tonu.

(210) 500283 (220) 2019 05 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRINZ STEFAN TRADITION AUS ÖSTERREICH 1572 

Trockener Rotwein

(531) 03.03.01, 24.01.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 etykiety [owijki] na butelki z papieru lub z kar-
tonu.

(210) 500286 (220) 2019 05 27
(731) ARBITER SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BENEFIT PRAWNY

(531) 07.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wydawanie kart przedpłaconych i bonów, 
45 usługi prawne.

(210) 500303 (220) 2019 05 27
(731) MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturality DOG

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, tektura, materiały opakowaniowe 
z papieru lub kartonu, fotografie, prospekty, folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania, etykiety nie z materiału tekstyl-
nego, materiały z tworzy sztucznych do pakowania, papier 
do pakowania żywności, materiały do introligatorstwa, druki, 
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artykuły biurowe, materiały drukowane, 31 karma dla psów, 
karmy w puszce przeznaczone dla psów, napoje dla zwierząt 
z rodziny psów, przysmaki dla psów, artykuły jadalne do żu-
cia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, 35 reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja wystaw 
w celach reklamowych, reklamy on-line, informacja marke-
tingowa, oferowanie próbek produktów.

(210) 500305 (220) 2019 05 27
(731) MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturality CAT

(531) 03.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, tektura, materiały opakowaniowe 
z papieru lub kartonu, fotografie, prospekty, folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania, etykiety nie z materiału tekstyl-
nego, materiały z tworzy sztucznych do pakowania, papier 
do pakowania żywności, materiały do introligatorstwa, druki, 
artykuły biurowe, materiały drukowane, 31 karma dla kotów, 
karmy w puszce przeznaczone dla kotów, napoje dla kotów, 
przysmaki dla kotów [jadalne], 35 reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, organizacja wystaw w celach rekla-
mowych, reklamy on-line, informacja marketingowa, ofero-
wanie próbek produktów.

(210) 500333 (220) 2019 05 27
(731) BROSSO-PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuślin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROSSO PASZE Sp. z o.o.

(531) 03.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki pa-
szowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, 
mączki dla zwierząt, pasze dla zwierząt tucznych, produkty 
do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syn-
tetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, 
otręby jako pokarm dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, 
pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domo-
wych, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce 
do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mie-
lone produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze 
dla zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze wzmacniające 
dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, 
wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych 
zwierząt hodowlanych, mąka sojowa jako pokarm dla zwie-
rząt, mączka sojowa jako pokarm dla zwierząt, wzbogacane 

substancje odżywcze dla zwierząt, pasze zwierzęce w for-
mie granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze 
zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące 
paszą dla zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies do spo-
życia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzę-
ta, mąka do spożycia przez zwierzęta, korzenie do spożycia 
przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, ar-
tykuły jadalne do żucia dla zwierząt, proteiny pszeniczne 
do żywności dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasze dla 
zwierząt, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, siemię 
lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla 
zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwie-
rzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta, 
zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna 
przetworzone do spożycia przez zwierzęta, pasze zwierzęce 
otrzymywane z substancji warzywnych, produkty zbożowe 
do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia 
przez zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan 
służące do karmienia zwierząt, pasze zwierzęce zawierają-
ce siano suszone na powietrzu, odpady z przemiału ziaren 
zbóż do żywienia zwierząt, pasze zwierzęce składające się 
z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzymywane z siana 
suszonego na powietrzu, produkty uboczne z procesu ob-
róbki ziaren zbóż jako pasze dla zwierząt, sole mineralne dla 
bydła, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, 
substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla 
zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa karm i pasz dla 
zwierząt, mieszanek paszowych dla zwierząt, napojów dla 
zwierząt, słodu dla zwierząt, mączki dla zwierząt, pasz dla 
zwierząt tucznych, produktów do tuczenia zwierząt, prepa-
ratów spożywczych dla zwierząt, syntetycznego pokarmu 
dla zwierząt, suszonej lucerny dla zwierząt, otrębów jako po-
karmu dla zwierząt, ziaren do żywienia zwierząt, pasz zbożo-
wych dla zwierząt, pokarmów dla zwierząt domowych, pasz 
zwierzęcych zawierających siano, pasz zwierzęcych do sto-
sowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielonych 
produktów spożywczych dla zwierząt, artykułów spo-
żywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych pasz 
wzmacniających dla zwierząt, artykułów spożywczych dla 
zwierząt mlecznych, wytłoków nasion oleistych dla zwierząt, 
meszu dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąki sojowej 
jako pokarmu dla zwierząt, mączki sojowej jako pokarmu dla 
zwierząt, wzbogacanych substancji odżywczych dla zwie-
rząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych 
otrzymywanych z siana, pasz zwierzęcych w formie kawał-
ków, preparatów zbożowych będących paszą dla zwierząt, 
soli do lizania dla zwierząt, owsa do spożycia przez zwie-
rzęta, owsianek do spożycia przez zwierzęta, mąki do spo-
życia przez zwierzęta, korzeni do spożycia przez zwierzęta, 
drożdży do spożycia przez zwierzęta, artykułów jadalnych 
do żucia dla zwierząt, protein pszenicznych do żywności dla 
zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz dla zwierząt, ziaren kon-
serwowanych do pasz dla zwierząt, siemienia lnianego jako 
paszy dla zwierząt, mączki lnianej jako paszy dla zwierząt, ku-
kurydzy przetworzonej do spożycia przez zwierzęta, nasion 
przygotowanych do spożycia przez zwierzęta, zbóż prze-
tworzonych do spożycia przez zwierzęta, ziaren przetworzo-
nych do spożycia przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzy-
mywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych 
do spożycia przez zwierzęta, ekstraktów słodowych do spo-
życia przez zwierzęta, artykułów spożywczych zawierających 
fosforan służących do karmienia zwierząt, pasz zwierzęcych 
zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów z prze-
miału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych 
składających się z produktów z soi, pasz zwierzęcych otrzy-
mywanych z siana suszonego na powietrzu, produktów 
ubocznych z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwie-
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rząt, soli mineralnych dla bydła, produktów żywnościowych 
dla zwierząt na bazie mleka, substytutów mleka do użycia 
jako produktów żywnościowych dla zwierząt.

(210) 500347 (220) 2019 05 28
(731) WTG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świeżyzna jedz z nami Dobre jest Dobre Well That’s 

Good

(531) 05.05.19, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, pa-
rówki, szynka, baleron, bekon, wędzonka, kaszanka, krwawa 
kiszka, łój spożywczy, mięso, mięso solone, mięso konserwo-
wane, wieprzowina, pasztet z wątróbki, smalec, szpik kost-
ny zwierzęcy jadalny, wątroba, flaki, 35 informacja handlo-
wa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
dystrybucja próbek, oferowanie w mediach produktów dla 
handlu detalicznego, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prowadzenia sklepu 
i/lub hurtowni dla następujących towarów: wędliny, wyro-
by wędliniarskie, kiełbasy, parówki, szynka, baleron, bekon, 
wędzonka, kaszanka, krwawa kiszka, łój spożywczy, mięso, 
mięso solone, mięso konserwowane, wieprzowina, pasztet 
z wątróbki, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, 
flaki.

(210) 500354 (220) 2019 05 28
(731) FIGARO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piwo INOWROCŁAWSKIE

(531) 07.01.06, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.

(210) 500356 (220) 2019 05 28
(731) ROSŁANIEC URSZULA LA VANILLA, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smaki Życia

(531) 25.01.13, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 43 organizacja przyjęć weselnych [miejsca], 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organi-
zowanie bankietów, przygotowywanie posiłków i napojów, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie 
na specjalne okazje.

(210) 500359 (220) 2019 06 07
(731) GAZDA ŁUKASZ QUANTUM CONSULTING, Cierpice
(540) (znak słowny)
(540) Hubcelerate
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompute-
rowego, analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwa-
nia pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego [gra-
fologia], analizy systemów komputerowych, analizy wody, 
audyt energetyczny, badania bakteriologiczne, badania 
biologiczne, badania chemiczne, badania dotyczące tech-
nologii telekomunikacyjnych, badania geologiczne, badania 
naukowe, badania naukowe i technologiczne w dziedzinie 
klęsk żywiołowych, badania naukowe i technologiczne zwią-
zane z mapowaniem patentów, badania techniczne, bada-
nia w dziedzinie budownictwa, badania w dziedzinie fizyki, 
badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie me-
chaniki, badania w dziedzinie spawania, badania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa, di-
gitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności 
energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projekto-
wania stron internetowych, dostarczanie informacji o tech-
nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, eksploracja podwodna [akwanautyka], 
elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z karta-
mi kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, 
elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji 
w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, ho-
sting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja 
oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], 
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola ja-
kości, kontrola szybów naftowych, konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, me-
dyczne badania naukowe, miernictwo [pomiary], monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania awarii, monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru-
szeń bezpieczeństwa danych, ocena jakości drewna na pniu, 
ocena jakości wełny, odblokowywanie telefonów komórko-
wych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywa-
nie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usłu-
ga [PaaS], pomiary geodezyjne, pomiary pól naftowych, 
poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, 
powielanie programów komputerowych, prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, pro-
gnozowanie pogody, prognozy meteorologiczne, progra-
mowanie komputerów, projektowanie budowlane, projekto-
wanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, projektowanie mody, projektowanie opa-
kowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, 



36 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2019

projektowanie systemów komputerowych, projektowanie 
urbanistyczne, projektowanie wizytówek, próby kliniczne, 
przechowywanie danych elektronicznych, rozsiewanie środ-
ków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, 
stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornic-
two przemysłowe], testowanie [kontrola] pojazdów pod ką-
tem sprawności, testowanie materiałów, tworzenie i projek-
towanie indeksów informacji opartych na stronach interne-
towych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych ko-
pii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wy-
szukiwarek internetowych, udzielanie informacji naukowej 
i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, 
usługi architektoniczne, usługi chemiczne, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynie-
ryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczo-
ne przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie ochrony an-
tywirusowej komputerów, usługi w zakresie poszukiwań złóż 
w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobyw-
czego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynaj-
mowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(210) 500361 (220) 2019 05 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIPACTIVE HOT

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.04, 11.03.03, 01.15.11
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 

do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500363 (220) 2019 05 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artresan EFEKT

(531) 02.09.22, 25.07.23, 24.15.13, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 
29.01.14

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

(210) 500364 (220) 2019 05 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIPACTIVE HOT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 

suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500373 (220) 2019 05 28
(731) SOBIERAJSKI JAKUB, Drwalew
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.13.01, 29.01.12
(510), (511) 3 zioła do kąpieli, kosmetyki, 5 suplementy die-
ty, zioła lecznicze, herbata lecznicza, herbata z ziół do ce-
lów leczniczych, napoje witaminizowane, plastry, materiały 
opatrunkowe, farmaceutyczne słodycze, słodycze do celów 
leczniczych, 18 torebki, portmonetki, walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
25 odzież, obuwie, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 30 zioła 
suszone, zioła przetworzone, zioła do celów spożywczych, 
suszone zioła do celów kulinarnych, kawa, herbata, przekąski 
z produktów zbożowych, dodatki smakowe i przyprawy.

(210) 500383 (220) 2019 05 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gripex

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
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paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500389 (220) 2019 05 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gripex HOT MAX

(531) 27.05.01, 29.01.15, 11.03.03
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 

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

(210) 500431 (220) 2019 05 29
(731) ECOVENTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ecoventeam

(531) 15.01.13, 27.05.01
(510), (511) 11 rekuperatory do wstępnego ogrzewania 
powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzy-
staniem gorących gazów spalinowych, wymienniki ciepła, 
płaszczowe wymienniki ciepła, wymienniki ciepła do ko-
minków, wymienniki ciepła do usuwania kondensatów, wy-
mienniki ciepła, inne niż części maszyn, wymienniki ciepła, 
nie będące częściami maszyn, wymienniki ciepła do celów 
centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła do usuwania 
gazów wydechowych, wymienniki ciepła do usuwania ga-
zów spalinowych, induktory powietrza [wentylacja], wyciągi 
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[wentylacja], wentylatory ssące, wentylatory osiowe, wenty-
latory pokojowe, wentylatory stołowe, wentylatory wywiew-
ne, wentylatory radialne, wentylatory sufitowe, wentylatory 
dachowe, wentylatory elektryczne, wentylatory wyciągowe, 
wentylatory pożarowe oddymiające, elektryczne wentylato-
ry okienne, wentylatory do pojazdów, przenośne wentylato-
ry elektryczne, wentylatory do kominów, elektryczne wen-
tylatory chłodzące, wentylatory do klimatyzacji, wentylatory 
do samochodów, elektryczne wentylatory bezłopatkowe, 
wentylatory do systemów wentylacji, wentylatory ze sprężo-
nym powietrzem, wentylatory do wymienników ciepła, wen-
tylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory do urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, wentylatory do użytku domowego, 
wentylatory do użytku handlowego, wentylatory do użytku 
przemysłowego, wentylatory pożarowe do usuwania gazów, 
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wentylatory 
do użytku w pojazdach, klimatyzacja do użytku w transpor-
cie, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, instalacje wen-
tylacyjne [klimatyzacja] do pojazdów, systemy HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), klimatyzacja do pomiesz-
czeń przeznaczonych do przetwarzania danych, systemy 
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, przenośne klimaty-
zatory, klimatyzatory pokojowe, induktory powietrza [klima-
tyzatory], klimatyzatory montowane przy oknach [do celów 
przemysłowych], 35 organizacja działalności gospodarczej, 
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, zarządza-
nie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, organizacja zarządzania działalnością 
gospodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą, admi-
nistrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, reklama 
i marketing, reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, administrowanie sprzedażą, usłu-
gi zarządzania sprzedażą, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akceso-
riami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzę-
dziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi 
marketingu bezpośredniego, usługi doradztwa w zakresie 
marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi 
reklamowe i marketingowe, pomoc w zakresie marketingu, 
usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi 
marketingowe, dostarczanie informacji marketingowej, do-
radztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące 
zarządzania marketingowego, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, planowanie działalności gospodarczej, 
planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospo-
darczej, świadczenie pomocy w zakresie działalności gospo-
darczej.

(210) 500441 (220) 2019 05 29
(731) PRZEWŁOCKI BOGDAN FLESCH HANDEL HURTOWY. 

USŁUGI TRANSPORTOWE, Rusiec
(540) (znak słowny)
(540) Mazowszanka
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoho-
lowe, napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, na-
poje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw, 

napoje orzeźwiające, napoje izotoniczne, piwo, soki, woda 
gazowana, woda [napoje], woda sodowa, woda stołowa, 
woda mineralna [napoje], 33 alkohole wysokoprocentowe 
[napoje], gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
koktajle, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, alkohole i likie-
ry wspomagające trawienie, alkoholowe ekstrakty owocowe.

(210) 500444 (220) 2019 05 29
(731) PRZEWŁOCKI BOGDAN FLESCH HANDEL HURTOWY. 

USŁUGI TRANSPORTOWE, Rusiec
(540) (znak słowny)
(540) Bocian
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalko-
holowe, napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, 
napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, napoje orzeźwiające, napoje izotoniczne, piwo, soki, 
woda gazowana, woda [napoje], woda sodowa, woda stoło-
wa, woda mineralna [napoje], 35 usługi wyselekcjonowania, 
z myślą o osobach trzecich, produktów w zakresie żywności, 
warzyw i owoców, napojów alkoholowych, piwa, napojów 
bezalkoholowych, wody, artykułów gospodarstwa domo-
wego, chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów papier-
niczych, prasy, odzieży i obuwia tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
usługi prowadzenia sklepów detalicznych, hurtowni, także 
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków 
komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony inter-
netowe lub telesklepy, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych.

(210) 500446 (220) 2019 05 29
(731) PRZEWŁOCKI BOGDAN FLESCH HANDEL HURTOWY. 

USŁUGI TRANSPORTOWE, Rusiec
(540) (znak słowny)
(540) Tornado
(510), (511) 32 piwo, 33 alkohole wysokoprocentowe [na-
poje], gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
koktajle, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, alkohole i likie-
ry wspomagające trawienie, alkoholowe ekstrakty owocowe.

(210) 500459 (220) 2019 05 29
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ApoD3+K2
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy 
diety.

(210) 500467 (220) 2019 05 29
(731) SPACEFACTORY DCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) SpaceFactory
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, wyceny handlowe, 36 zarzą-
dzanie nieruchomością, wycena nieruchomości, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, 37 budownictwo, usługi 
doradztwa budowlanego, nadzór budowlany, konsultacje 
budowlane, czyszczenie budynków od wewnątrz, czysz-
czenie budynków od zewnątrz, budowa fabryk, budowa 
i naprawa magazynów, 42 projektowanie budowlane, usłu-
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gi doradcze w dziedzinie technologii, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, badania techniczne, 45 zarządzanie 
prawami autorskimi.

(210) 500479 (220) 2019 05 29
(731) BIOXON LABORATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOTANIC HELP

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność 
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 500490 (220) 2019 05 30
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TVN 24 GO
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe 
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania 
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci 
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, 
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radio-
wego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym. 

oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audio-
wizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu 
i światowych sieci łącznościowych, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wideo 
na przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne, oprogra-
mowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowa-
nia treści multimedialnych, narzędzia rozwoju oprogramo-
wania do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, 
16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, 
plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopi-
sma, książki, broszury, poradniki, ulotki bloczki do pisania, 
bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luź-
ne kartki, papier do pisania, papier do pakowania, papier 
w arkuszach, pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki 
na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety papierowe, kart-
ki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki, papeterie, tor-
by do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały 
piśmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtow-
ni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interne-
towego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apa-
ratury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału 
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, 
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galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka-
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety-
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych pli-
ków muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy po-
dróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji intonacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-
łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu 
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi pocz-
ty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów in-
ternetowych www, dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de-
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie 
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-
nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj-

nych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewi-
zji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywa-
nia odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji 
o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, 
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywa-
nia programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami od-
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 
przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym 
ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia 
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań fil-
mowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wy-
dawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, ga-
zet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci inter-
netowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produk-
cji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie. Udostępnianie 
filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za po-
średnictwem usługi transmisji wideo na żądanie, 42 opraco-
wywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi 
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej 
klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie ba-
dań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie ba-
dań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdro-
żeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych 
technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania cza-
su dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostę-
pu do serwerów internetowych.
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.10, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapi-
sanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfro-
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute-
rach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane 
nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne 
gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagry-
wania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obra-
zu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cy-
frowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do od-
bioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i świa-
tłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki 
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, 
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału za-
wierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów 
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające deko-
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der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowa-
nym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych 
programów (osobisty rejestrator obrazu), programy kompu-
terowe, programy komputerowe umożliwiające użytkowni-
kom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem 
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadze-
nia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do uży-
cia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputero-
wym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej tele-
wizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompre-
sowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisy-
wania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków 
i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, 
aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towa-
rzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału tele-
wizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, 
cyfrowym, oprogramowanie do transmisji strumieniowej tre-
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu i światowych sieci łącznościowych, oprogramowa-
nie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wi-
deo na przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne, opro-
gramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendo-
wania treści multimedialnych, narzędzia rozwoju oprogramo-
wania do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, 
16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, 
plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopi-
sma, książki, broszury, poradniki, ulotki bloczki do pisania, 
bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luź-
ne kartki, papier do pisania, papier do pakowania, papier w ar-
kuszach, pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na do-
kumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety papierowe, kartki wy-
konane z papieru lub kartonu, kartoniki, papeterie, torby 
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały pi-
śmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 35 usłu-
gi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Interne-
tu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlo-
wych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, bada-
nia rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach 
działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przeka-
zywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie eks-
pertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, 
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu 
wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań 
dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przeno-
śnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośni-
ków obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych 
gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej 
i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu sate-
litarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, na-
dajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 
odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, 
urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału za-

wierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparatu-
rowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę 
kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych za-
wierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyro-
bów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, ksią-
żek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, 
mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży 
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako ele-
mentem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, 
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylep-
nych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, 
długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizy-
tówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, bu-
dziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputero-
we, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria 
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kape-
lusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, 
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, la-
tawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki 
i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych 
plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organi-
zery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pako-
we, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piór-
niki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróż-
ne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobacz-
ki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, 
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, 
wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, 
wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, 
znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji 
informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usłu-
gi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpo-
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwię-
ku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania sys-
temów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyj-
ne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzeda-
ży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożli-
wianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej 
automatycznej selekcji programów które mają być nagrywa-
ne, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interak-
tywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji 
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu 
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego 
poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informa-
cji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca 
na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja 
i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie 
dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, 
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych 
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i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do od-
bioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radio-
wego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń 
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogo-
wego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie da-
nych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostę-
pu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali in-
ternetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja roz-
rywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, pro-
dukcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, pro-
gramów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, 
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, do-
starczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem 
radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług 
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w syste-
mie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu 
do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie 
informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i tele-
wizyjnych, imprezach sportowych, usług automatycznego 
zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferen-
cjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybra-
nym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, 
dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicz-
nym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania stu-
dia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań 
filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez arty-
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi 
wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów dru-
kowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, 
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci inter-
netowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji 
telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie. Udostępnianie fil-
mów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośred-
nictwem usługi transmisji wideo na żądanie, 42 opracowy-
wanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi doty-
czące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, 
opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożenio-
we dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technolo-
gii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przeka-
zywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostę-
pu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostęp-
niania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do ser-
werów internetowych.
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(531) 26.01.04, 26.01.10, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 

dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe 
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania 
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci 
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, 
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radio-
wego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, opro-
gramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizual-
nych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i świa-
towych sieci łącznościowych, oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne 
cyfrowe urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wy-
szukiwania, organizowania i rekomendowania treści multi-
medialnych, narzędzia rozwoju oprogramowania do tworze-
nia oprogramowania i aplikacji mobilnych, 16 druki akcyden-
sowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotogra-
fie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, bro-
szury, poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki listowe, 
formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki, papier 
do pisania, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudeł-
ka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoro-
szyty, zeszyty, etykiety papierowe, kartki wykonane z papie-
ru lub kartonu, kartoniki, papeterie, torby do pakowania z pa-
pieru i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, 
linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 25 odzież, odzież 
sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie rekla-
my: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wy-
najem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środ-
kach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów 
reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w za-
kresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamo-
wych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamo-
wych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku me-
diów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności 
gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie in-
formacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczą-
cych działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowa-
dzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłko-



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2019

wego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: progra-
mów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań 
dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywa-
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obu-
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia 
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo 
jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, 
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek sa-
moprzylepnych, blu5:y, bombki, breloczki, chorągiewki, 
czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui 
skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaź-
niki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod 
myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska 
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalenda-
rze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-
sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe 
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opa-
kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pa-
łeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawa-
ny, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji 
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechnia-
nia programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emi-
sji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, 
obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpo-
wszechniania programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 

w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzeda-
ży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożli-
wianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej 
automatycznej selekcji programów które mają być nagrywa-
ne, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interak-
tywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji 
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostę-
pu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjne-
go poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie infor-
macji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca 
na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja 
i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarcza-
nie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Inter-
necie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, fil-
mowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń 
do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego 
i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urzą-
dzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i ana-
logowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie 
danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostę-
pu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali in-
ternetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja roz-
rywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, pro-
dukcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośred-
nictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu 
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-
-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowa-
nia sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, 
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi au-
tomatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgod-
nie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie 
elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynaj-
mowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji 
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych ma-
teriałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do po-
brania za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, 
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputero-
wych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego 
zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i pro-
wadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, pro-
wadzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace ba-
dawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdraża-
nia nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, 
opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi 
udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka 
internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych 
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usłu-
gi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 26.01.17, 26.01.10, 26.01.04
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapi-
sanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfro-
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute-
rach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane 
nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry 
komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elek-
tryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, od-
biorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do od-
bioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i in-
teraktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisy-
wania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja 
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR 
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty re-
jestrator obrazu), programy komputerowe, programy kompu-
terowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i za-
kup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewi-
zyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, 
konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewi-
zyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i te-
lewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików 
w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, 
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystoso-
wane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w syste-
mie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i multime-
dialnych za pośrednictwem Internetu i światowych sieci łącz-
nościowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej 
treści audiowizualnych i wideo na przenośne cyfrowe urzą-
dzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, or-
ganizowania i rekomendowania treści multimedialnych, na-
rzędzia rozwoju oprogramowania do tworzenia oprogramo-
wania i aplikacji mobilnych, 16 druki akcydensowe, kalendarze, 
foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publika-
cje drukowane, czasopisma, książki, broszury, poradniki, ulotki 
bloczki do pisania, bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, 
obwoluty na luźne kartki, papier do pisania, papier do pako-
wania, papier w arkuszach, pudełka i pudła z kartonu lub pa-
pieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety pa-
pierowe, kartki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki, pa-
peterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, 
materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samo-
przylepne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia gło-
wy, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie 

kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro-
spektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw 
handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, 
badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie 
i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie 
ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, 
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu 
wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań 
dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przeno-
śnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników 
obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier 
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, od-
twarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu fil-
mowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elek-
tronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarne-
go, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników 
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników 
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radio-
wych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do od-
kodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających 
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sateli-
tarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i na-
grywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwię-
kowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmety-
ków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów 
gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usłu-
gi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z na-
niesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: 
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, 
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, 
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długo-
pisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska 
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, 
kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, 
kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kub-
ki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł-
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kom-
paktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napo-
je, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papie-
ry pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, pił-
ki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, 
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, 
radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, 
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, sza-
le, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki że-
glarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, 
zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informa-
cji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi roz-
powszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
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i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne sper-
sonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży 
detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwia-
niem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej auto-
matycznej selekcji programów które mają być nagrywane, 
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej 
rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line 
z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron 
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez in-
teraktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi 
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostar-
czanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony 
www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywa-
nie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu 
do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarcza-
nie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów 
obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retrans-
misji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbior-
ników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania 
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnie-
nie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokal-
nej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk te-
lewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumen-
talnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, 
organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z in-
teraktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług 
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywko-
wych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, 
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania 
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji 
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sporto-
wych, usług automatycznego zapisywania programów tele-
wizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie od-
twarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi do-
starczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików 
w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usłu-
gi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organiza-
cji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organi-
zacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych 
materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organiza-
cyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do po-
brania za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, 
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, 
usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte 
w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie 
badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie ba-
dań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo - wdro-

żeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu 
dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu 
do serwerów Internetowych.

(210) 500494 (220) 2019 05 30
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tvn 24 GO

(531) 26.01.04, 26.01.10, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapi-
sanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfro-
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute-
rach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane 
nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry 
komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elek-
tryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, od-
biorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do od-
bioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i in-
teraktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisy-
wania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja 
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR 
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty re-
jestrator obrazu), programy komputerowe, programy kompu-
terowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i za-
kup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewi-
zyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, 
konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewi-
zyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i te-
lewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików 
w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, 
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystoso-
wane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w syste-
mie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i multime-
dialnych za pośrednictwem Internetu i światowych sieci łącz-
nościowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej 
treści audiowizualnych i wideo na przenośne cyfrowe urzą-
dzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, or-
ganizowania i rekomendowania treści multimedialnych, na-
rzędzia rozwoju oprogramowania do tworzenia oprogramo-
wania i aplikacji mobilnych, 16 druki akcydensowe, kalendarze, 
foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publika-
cje drukowane, czasopisma, książki, broszury, poradniki, ulotki 
bloczki do pisania, bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, 
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obwoluty na luźne kartki, papier do pisania, papier do pako-
wania, papier w arkuszach, pudełka i pudła z kartonu lub pa-
pieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety pa-
pierowe, kartki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki, pa-
peterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, 
materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samo-
przylepne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia gło-
wy, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro-
spektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw 
handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, 
badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie 
i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie 
ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, 
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu 
wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań 
dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przeno-
śnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników 
obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier 
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, od-
twarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu fil-
mowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczne] i elek-
tronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarne-
go, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników 
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników 
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radio-
wych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do od-
kodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających 
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sateli-
tarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i na-
grywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwię-
kowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmety-
ków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów 
gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usłu-
gi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z na-
niesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym: 
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, 
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, 
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długo-
pisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska 
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, 
kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, 
kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kub-
ki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł-
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kom-
paktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napo-
je, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papie-
ry pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, pił-
ki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, 
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, 
radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, 
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, sza-
le, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 

t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki że-
glarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, 
zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informa-
cji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi roz-
powszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne sper-
sonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży 
detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwia-
niem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej auto-
matycznej selekcji programów które mają być nagrywane, 
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej 
rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line 
z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron 
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez in-
teraktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi 
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostar-
czanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony 
www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywa-
nie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu 
do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarcza-
nie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów 
obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retrans-
misji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbior-
ników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania 
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnie-
nie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokal-
nej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk te-
lewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumen-
talnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, 
organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z in-
teraktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług 
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywko-
wych w systemie on-line i w systemie telewizji Interaktywnej, 
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania 
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, eduka-
cji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sporto-
wych, usługi automatycznego zapisywania programów tele-
wizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie od-
twarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi do-
starczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików 
w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, 
usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, orga-
nizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi or-
ganizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re-
kreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i in-
nych materiałów drukowanych, publikowanie książek, maga-
zynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnia-
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nie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i orga-
nizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do po-
brania za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, 
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, 
usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte 
w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie 
badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie ba-
dań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo - wdro-
żeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu 
dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu 
do serwerów internetowych.

(210) 500507 (220) 2019 05 30
(731) WYRZYKOWSKA MAŁGORZATA JUSTYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uroda od Boga - klinika Św. Hildegardy

(531) 04.05.05, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.05
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów i ciała, środki 
do czyszczenia zębów, 31 produkty rolne, ogrodnicze, le-
śne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, 
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 
karma dla zwierząt, słód, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymcza-
sowe zakwaterowanie, 44 usługi medyczne, usługi wetery-
naryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 500508 (220) 2019 05 30
(731) SKONECZNY RAFAŁ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BAL U KUROWEJ
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line, rozpowszechnianie 
reklam, usługi marketingowe, 41 organizacja imprez rozryw-
kowych, nocne kluby, dystrybucja filmów, produkcja filmów.

(210) 500531 (220) 2019 05 30
(731) ATLAS SZTUKI, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 in Lodz

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 dyskietki, karty magnetyczne, kasety video, 
płyty CD-ROM, płyty DVD i nienagrane nośniki elektroniczne 
oraz nośniki elektroniczne z nagranym dźwiękiem, obrazem, 
grafiką, tekstami, 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje 
drukowane, książki, dzienniki, czasopisma, periodyki, inne 
wydawnictwa prasowe i reklamowe, w tym druki, foldery, 
afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki i nalepki, kalen-
darze, papeteria, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, 
artykuły biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
25 ubrania, buty i nakrycia głowy, 36 administrowanie, za-
rządzanie i wynajmowanie obiektów sportowych, rozryw-
kowych i rekreacyjnych (sal gimnastycznych, klubów fitness, 
basenów, boisk, kortów, stadionów, torów do rywalizacji 
sportowej), 41 usługi organizowania i prowadzenia imprez 
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, usługi organi-
zowania konkursów, gier losowych i loterii, usługi organi-
zowania wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, 
usługi organizowania pokazów mody, usługi organizowania 
przyjąć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line, 
usługi prowadzenia sal kinowych, scen teatralnych i panto-
mimicznych, usługi produkcji i reprodukcji filmów i nagrań: 
video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi 
wykonywania reportażu fotograficznego i robienia zdjąć, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie 
książek i tekstów innych niż reklamowe, pokazy i wystawy 
edukacyjne, tłumaczenia, usługi świadczone przez artystów 
teatralnych, cyrkowych, wypożyczanie dekoracji filmowych 
i teatralnych, usługi organizowania dyskotek, produkcja fil-
mów, usługi wypożyczania filmów, nagrań audio i książek, 
usługi wypożyczania filmów dla kin, usługi instruktorów 
kultury fizycznej, usługi wypożyczania sprzętu kinemato-
graficznego, usługi organizowania konferencji, sympozjów 
i zjazdów, usługi organizowania loterii, prowadzenie luna-
parków, usługi montażu programów radiowych i telewi-
zyjnych, usługi prowadzenia nocnych klubów, obsługa pól 
golfowych, usługi organizowania balów, usługi orkiestry, 
usługi prowadzenia sal koncertowych, usługi udostępniania 
sprzętu karaoke, 43 usługi kawiarni, usługi restauracji, usługi 
punktów gastronomicznych, usługi hotelowe, przygotowy-
wanie i serwowanie posiłków w kawiarniach, restauracjach, 
punktach gastronomicznych, hotelach, wynajmowanie po-
mieszczeń na pobyt czasowy w hotelach, przygotowywanie 
żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, bankiety, odczyty.

(210) 500536 (220) 2019 05 30
(731) GF FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 przekąski pełnoziarniste.
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(210) 500550 (220) 2019 05 31
(731) MIZIOŁEK NATALIA NUBEE, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) NUBEE
(510), (511) 25 bluzy, wierzchnia odzież damska, tuniki, su-
kienki, płaszcze, longsleeve’y i koszulki, akcesoria odzieżowe, 
35 promocja i reklama sprzedaży odzieży i akcesoriów odzie-
żowych w Internecie (usługa sprzedaży odzieży), 42 usługa 
projektowania odzieży i akcesoriów odzieżowych.

(210) 500556 (220) 2019 05 31
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vitanolen cardio

(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, produkty żywnościowe dla 
celów zdrowotnych z udziałem ekstraktów roślinnych i wita-
min, suplementy diety do celów leczniczych z ekstraktami 
owocowymi i witaminami, medyczne preparaty wzmacnia-
jące i uodparniające z ekstraktami roślinnymi, sokami z owo-
ców i minerałami, suplementy odżywcze płynne, w kapsuł-
kach i zawiesinie z witaminami i substancjami pochodzenia 
roślinnego, mieszanki lecznicze z ekstraktami owocowymi, 
napoje do celów leczniczych, ekstrakty roślinne i owocowe 
do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, 32 napoje bezalkoholowe wzbogacane wita-
minami, ekstraktami owocowymi, roślinnymi i minerałami 
do celów spożywczych, napoje z soków owoców i ziół, soki 
roślinne.

(210) 500559 (220) 2019 05 31
(731) MONOLITH FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BYŁ SOBIE PIES
(510), (511) 35 badania, ekspertyzy, doradztwo w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
spodarczą, usługi informacyjno-doradcze w zakresie wdra-
żania nowych usług i produktów w przedsiębiorstwach, 
poszukiwania partnerów i nawiązywania współpracy gospo-
darczej, tworzenia nowych firm, opracowania biznes-planu 
i usługi informacyjne oraz doradcze dotyczące zarządzania 
i prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia 
strategii rozwoju firm, usługi zarządzania zasobami ludzkimi, 
usługi reklamowe, promocji i marketingowe na rzecz osób 
trzecich, tworzenie i obróbka tekstów oraz usługi edytorskie 
w dziedzinie reklamy, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, informacja handlowa i analiza kosztów, systematyzacja 
i pozyskiwanie komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych i reklamowych w zakresie: produkcji filmów, na-
grań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, 41 usługi produkcji filmów, nagrań video, pro-
gramów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, organi-

zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, 
konkursów w zakresie edukacji, zawodów sportowych i pro-
gramów rozrywkowych, wypożyczanie kaset video, płyt CD.

(210) 500975 (220) 2019 06 11
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBA RETAIL BUSINESS AWARDS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw 
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospo-
darczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
wych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-
-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
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(210) 500983 (220) 2019 06 11
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBA RETAIL BUSINESS AWARDS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw 
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospo-
darczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
wych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-
-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(210) 500997 (220) 2019 06 11
(731) KARASEK JANINA TAGOMAGO LIFE, Nawiady
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) extreme projects

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, lakiery do paznokci, kremy 
kosmetyczne, mydła, szampony, maski kosmetyczne, prepa-
raty do demakijażu, farby do włosów, odżywki do włosów.

(210) 501008 (220) 2019 06 11
(731) PAWLAK MAREK, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REX palpebrae LASH AUTHORITY

(531) 29.01.08, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.25
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, klej 
do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, kleje do ce-
lów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucz-
nych włosów, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, pa-
tyczki z watą do celów kosmetycznych, żelowe płatki pod 
oczy do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania 
sztucznych rzęs, kleje do mocowania sztucznych rzęs, nie-
lecznicze płyny do oczyszczania skóry, pianka do czyszcze-
nia, płyny redukujące zmarszczki wokół oczu, rzęsy, rzęsy 
sztuczne.

(210) 501011 (220) 2019 06 11
(731) GODZINA DAMIAN SALA ZABAW HONOLULU, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALA ZABAW HONOLULU

(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.05.05, 05.01.06
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi 
rekreacyjne, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, wypo-
życzanie zabawek, usługi placów zabaw, usługi dziecięcych 
placów zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw 
dla dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w posta-
ci placów zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, 
świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi rozryw-
kowe świadczone dla dzieci, wynajem dmuchanych domów 
do skakania, zapewnianie dmuchanych domów do skakania 
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do celów rekreacyjnych, rozrywka, centra rozrywki, organi-
zowanie rozrywki, usługi rozrywkowe, ośrodki rozrywkowe, 
usługi parków rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, infor-
macja o rozrywce, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, 
organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez roz-
rywkowych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie organizacji roz-
rywki, produkcja występów w parkach rozrywki, organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, rezerwacja miejsc na im-
prezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy rozryw-
kowe, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, udostępnianie 
pomieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzę-
tu i obiektów rozrywkowych, wynajem maszyn i urządzeń 
rozrywkowych, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, usłu-
gi parków tematycznych i parków rozrywki, dostarczanie 
rozrywki w postaci nagranej muzyki, informacja o biletach 
na imprezy rozrywkowe, przygotowywanie efektów spe-
cjalnych w celach rozrywkowych, zapewnienie obiektów 
i sprzętu na potrzeby rozrywki, udostępnianie obiektów 
i sprzętu w parkach rozrywki, usługi w zakresie gier do celów 
rozrywkowych, rozrywka w postaci występów na żywo i wy-
stępów osób przebranych w kostiumy, przedszkola, placówki 
opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi.

(210) 501020 (220) 2019 06 12
(731) CIUNOWICZ MAREK, Braniewo
(540) (znak słowny)
(540) COREES
(510), (511) 35 sprzedaż, w tym przez Internet artykułów 
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketin-
gu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwami usługi związane z repre-
zentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, 
usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i pro-
mocyjnych, usługi w zakresie agencji importowo-ekspor-
towych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie 
komputerowych baz danych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, 
usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich 
w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, 
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektro-
nicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn skle-
powych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, roz-
rywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw 
handlowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, ulotek, prospektów, materiałów drukowa-
nych, próbek, wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny 
marki, 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu 
nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem nie-
ruchomościami, planowanie inwestycji związanych z nieru-
chomościami, usługi: pośrednictwa finansowego i kredyto-
wania, w tym w zakresie usług deweloperskich związanych 
z pozyskaniem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów, 
lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozlicze-
nia finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, 
usługi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, 
usługi finansowe, doradztwo finansowe w zakresie pozy-
skiwania kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, 
pomoc w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, 

wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz szaco-
wanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing 
nieruchomości, finansowanie inwestycji, 37 usługi budow-
lane związane ze wznoszeniem obiektów wszelkiego typu 
i ich całkowitym wykańczaniem, usługi w zakresie: doradz-
twa budowlanego, nadzoru budowlanego, usługi związane 
z remontem, restauracją i konserwacją budynków, usługi in-
stalacyjne dotyczące: sieci i urządzeń klimatyzacyjnych, sie-
ci elektrycznej i urządzeń elektrycznych, sieci wodnej, sieci 
kanalizacyjnej, sieci ciepłowniczej, alarmów, Internetu, sieci 
telefonicznej, montażu elementów sanitarnych, sprzątanie 
budynków, wynajem maszyn budowlanych i rusztowań, 
budowa i wynajmowanie myjni samochodowych, zakładów 
serwisowych, punktów pralniczych, usługi stacji benzyno-
wych, 42 projektowanie techniczne, projektowanie architek-
toniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie 
instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych 
i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie 
i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające 
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa 
i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynie-
ryjne, geologiczne, urbanistyczne, doradztwo budowlane, 
projektowanie graficzne.

(210) 501037 (220) 2019 06 12
(731) STORY PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAŁY GRAND HOTEL
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapi-
sanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfro-
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute-
rach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane 
nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry 
komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elek-
tryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, od-
biorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do od-
bioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i in-
teraktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisy-
wania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja 
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR 
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty re-
jestrator obrazu), programy komputerowe, programy kompu-
terowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i za-
kup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewi-
zyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, 
konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewi-
zyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i te-
lewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików 
w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, 
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystoso-
wane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w syste-
mie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie 
reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
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wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środ-
kach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów 
reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w za-
kresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamo-
wych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamo-
wych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów 
i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności go-
spodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informa-
cji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących 
działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia 
sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz 
sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewi-
zyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu 
i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, 
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w for-
macie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania 
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarza-
czach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwię-
ku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputero-
wych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania 
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej 
aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału 
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających 
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sateli-
tarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i na-
grywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwię-
kowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmety-
ków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów 
gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usłu-
gi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z na-
niesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: 
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, 
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, 
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długo-
pisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska 
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, 
kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, 
kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kub-
ki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł-
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kom-
paktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napo-
je, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papie-
ry pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, pił-
ki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, 
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, 
radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, 
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, sza-
le, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki że-
glarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, 
zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informa-
cji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi roz-
powszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 

i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne sper-
sonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży 
detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwia-
niem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej auto-
matycznej selekcji programów które mają być nagrywane, 
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej 
rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line 
z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron 
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez in-
teraktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi 
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostar-
czanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony 
www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywa-
nie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu 
do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarcza-
nie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów 
obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retrans-
misji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbior-
ników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania 
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnie-
nie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokal-
nej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk te-
lewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumen-
talnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, 
organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z in-
teraktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług 
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywko-
wych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, 
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania 
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, eduka-
cji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sporto-
wych, usługi automatycznego zapisywania programów tele-
wizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie od-
twarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi do-
starczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików 
w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, 
usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, orga-
nizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi or-
ganizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re-
kreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i in-
nych materiałów drukowanych, publikowanie książek, maga-
zynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnia-
nie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i orga-
nizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, 
usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte 
w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie 
badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie ba-
dań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdro-
żeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie 
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i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu 
dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu 
do serwerów internetowych, 43 usługi hotelarskie, campingo-
we, gastronomiczne, obsługa przyjęć okazjonalnych, kawiar-
nie, restauracje, kafeterie i bary, przygotowywanie dań i napo-
jów na wynos, catering, rezerwacje hotelowe i biletowe, obsłu-
ga turystów i podróżnych, opieka na dziećmi.

(210) 501127 (220) 2019 06 14
(731) SOUP CULTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Soup CULTURE

(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia elektromechaniczne do przygoto-
wywania żywności, 43 obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.

(210) 501150 (220) 2019 06 13
(731) UNITED IMPORT EXPORT CORP., Chicago, US
(540) (znak słowny)
(540) OSCAR a.m
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, dezodoranty dla ludzi, olejki 
toaletowe, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty do prania, preparaty toaletowe, pro-
dukty perfumeryjne, preparaty do usuwania rdzy, szampo-
ny, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki do polerowania podłóg i mebli, woda perfumowa-
na, zestawy kosmetyków, 29 kapusta kwaszona, warzywa 
w puszkach, warzywa gotowane, warzywa suszone, sałatki 
warzywne, przeciery warzywne, pikle, pasta z bakłażana, 
pasta z cukinii, konserwowane warzywa, karczochy konser-
wowe, hummus, 32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, piwo, bezalkoholowe napoje z soków, 
soki, soki warzywne, woda, woda gazowana, woda mineral-
na, 33 alkohole wysokoprocentowe, aperitify, gotowe napoje 
alkoholowe inne niż na bazie piwa, napoje alkoholowe, na-
poje alkoholowe zawierające owoce, wino, wódka.

(210) 501212 (220) 2019 06 16
(731) WIERZBICKA OLGA KTW EURO HANDEL, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR. STARK PROFESSIONAL TOOLS

(531) 27.05.01, 26.04.04, 14.07.09
(510), (511) 6 drobne wyroby z metalu: gwoździe, nity, haki 
metalowe, kłódki, klamry zaciski metalowe, klucze, kłódki, 
kłódki metalowe, korki, zakrętki, nakrętki, nasadki, bity, taśma 

stalowa, taśma żelazna, zszywki, szpachle, pace, kielnie, łomy, 
zamki do drzwi, mieszadła, śruby, podkładki, łaty murarskie, 
liny metalowe, zestawy przedłużek, zestawy redukcji, prze-
dłużki, grzechotki, uchwyty do bitów, przelotki, redukcje, po-
krętła, wiertła, frezy, pilniki, tarcze do cięcia, tarcze do szlifowa-
nia, 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia 
jako części maszyn, śrubokręty elektryczne, śrubokręty silniko-
we, śrubokręty zasilane elektrycznie, wiertarki, wiertarki ręczne 
elektryczne, urządzenia do gwintowania, taśmy do kół paso-
wych jako części maszyn, młoty elektryczne, młoty pneuma-
tyczne, przenośniki pneumatyczne, narzędzia pneumatyczne, 
kompresory powietrza, podnośniki akumulatorowe, lutownice 
elektryczne,, 8 narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcz-
nym: przyrządy do cięcia, cykliny, dłuta do otworów, dłuta, na-
rzędzia frezujące, gwintownice, gwintowniki, imadła, kastety, 
klucze, kielnie, lewaki, wyroby ślusarskie, nitownice, wyroby 
nożownicze, noże do szkła, nożyce, nożyczki, obcęgi, oplatarki, 
pilniki, piły, pilśniarki, wyrzynarki, przebijaki, przecinacze, prze-
cinarki, dłuta, punktaki, rozwiertarki, sekatory, siekiery, sierpaki, 
sierpy, skrobaki, szczypce, szpachle, łopatki, śrubokręty, topor-
ki, siekierki, tarcze szlifierskie, wiertarki, pierścieniowe, wiertła, 
wybijaki, trzpienie, wycinarki, młotki, młotki drewniane, młot-
ki murarskie, szczypce, szczypce płaskie, szczypce okrągłe, 
szczypce kleszcze, pistolety do piany montażowej, lutowni-
ce, palniki gazowe, zszywacze, pistolety lakiernicze, pistolety 
do piaskowania, pistolety do ropowania, pistolety do pompo-
wania kół, narzędzia pneumatyczne, towotnice, smarownice, 
oliwiarki, mieszadła, narzędzia ścierne, narzędzia warsztatowe, 
przyciągarki, wyciągarki, poziomice, kątowniki, podnośniki, 
rozbieraki hydrauliczne, klucze imbusowe, klucze torx, kom-
binerki, szczypce, obcinaczki, obcęgi, nożyce do cięcia stali, 
klucze nastawne, wkrętaki, nożyce do cięcia drutu, nożyce 
do cięcia rur PCV, siekiery, toporki, młoty do kamienia, przeci-
naki, piły ręczne, nożyce monterskie, noże do tapet, wycinarki 
do otworów, gwintowniki, gwintownice, narzynki, nitownice, 
pistolety do materiałów uszczelniających, pistolety do kleju, 
żelazka elektryczne,, 9 mierniki, przyrządy pomiarowe, taśmy 
miernicze, miary, maski ochronne, miary składane, miary zwi-
jane, suwmiarki, 16 taśma klejąca, taśmy introligatorskie, taśmy 
papierowe, ołówki, narzędzia malarskie, 35 sprzedaż: drobne 
wyroby z metalu: gwoździe, haki metalowe, kłódki, klamry za-
ciski metalowe, klucze, kłódki, kłódki metalowe, korki, zakręt-
ki, nakrętki, taśma stalowa, taśma żelazna, zszywki, szpachle, 
pace, kielnie, łomy, zamki do drzwi, mieszadła, śruby, podkład-
ki, laty murarskie, liny metalowe, zestawy przedłużek, zestawy 
redukcji, przedłużki, grzechotki, uchwyty do bitów, przelotki, 
redukcje, pokrętła, wiertła, frezy, pilniki, tarcze do cięcia, tarcze 
do szlifowania, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 
narzędzia [części maszyn], śrubokręty elektryczne, śrubokręty 
silnikowe, śrubokręty zasilane elektrycznie, wiertarki, wiertarki 
ręczne elektryczne, urządzenia do gwintowania, taśmy do kół 
pasowych, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, przeno-
śniki pneumatyczne, narzędzia pneumatyczne, kompresory 
powietrza, podnośniki akumulatorowe, narzędzia i przyrządy 
ręczne o napędzie ręcznym, przyrządy do cięcia, cykliny, dłuta 
do otworów, dłuta, narzędzia frezujące, gwintownice, gwin-
towniki, imadła, kastety, klucze, kielnie, lewaki, wyroby ślusar-
skie, nitownice, wyroby nożownicze, nożyce, nożyczki, obcęgi, 
oplatarki, pilniki, piły, pilśniarki, wyrzynarki, przebijaki, przecina-
cze, przecinarki, dłuta, punktaki, rozwiertarki, sekatory, siekiery, 
sierpaki, sierpy, skrobaki, szczypce, szpachle, łopatki, śrubokrę-
ty, toporki, siekierki, tarcze szlifierskie, wiertarki, pierścieniowe, 
wiertła, wybijaki, trzpienie, wycinarki, młotki, młotki drewnia-
ne, młotki murarskie, szczypce, szczypce płaskie, szczypce 
okrągłe, szczypce kleszcze, lutownice elektryczne, żelazka 
elektryczne mierniki, młotki, młotki drewniane, młotki murar-
skie, szczypce, szczypce płaskie, szczypce okrągłe, szczypce 
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kleszcze, pistolety do piany montażowej, lutownice, palniki ga-
zowe, zszywacze, pistolety lakiernicze, pistolety do piaskowa-
nia, pistolety do piaskowania, pistolety do ropowania, pistole-
ty do pompowania kół, narzędzia pneumatyczne, towotnice, 
smarownice, oliwiarki, mieszadła, narzędzia ścierne, narzędzia 
warsztatowe, przyciągarki, wyciągarki, poziomice, kątowniki, 
podnośniki, rozbieraki hydrauliczne, klucze imbusowe, klucze 
torx, kombinerki, szczypce, obcinaczki, obcęgi, nożyce do cię-
cia stali, klucze nastawne, wkrętaki, nożyce do cięcia drutu, 
nożyce do cięcia rur PCV, siekiery, toporki, młoty do kamienia, 
przecinaki, piły ręczne, nożyce monterskie, noże do tapet, 
wycinarki do otworów, gwintowniki, gwintownice, narzynki, 
nitownice, pistolety do materiałów uszczelniających, pistolety 
do kleju, przyrządy pomiarowe, taśmy miernicze, miary, taśma 
klejąca, taśmy introligatorskie, taśmy papierowe, ołówki, ręka-
wice ochronne, torby, pojemniki na narzędzia, maski ochron-
ne, maski przeciwpyłowe, liny do mocowania ładunków, pasy 
transportowe, latarki, lampy warsztatowe, podpory samocho-
dowe, kaski ochronne, okulary ochronne, klej w laskach, taśma 
klejąca, taśmy introligatorskie, taśmy papierowe, ołówki, narzę-
dzia malarskie.

(210) 501217 (220) 2019 06 17
(731) KWARCIAK TOMASZ MURAT TRADE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OZON High Quality

(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 01.01.02
(510), (511) 3 odświeżacze oddechu, nie do celów medycz-
nych, 5 odświeżacze powietrza, odświeżacze do tkanin, 
odzieży i skóry, wkłady do odświeżaczy powietrza, odświe-
żacze oddechu do celów medycznych, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich: odświeżaczy powietrza, odświe-
żaczy do tkanin, odzieży i skóry, wkładów do odświeżaczy 
powietrza, odświeżaczy oddechu do celów medycznych, 
odświeżaczy oddechu, nie do celów medycznych pozwala-
jące nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem 
oraz kupować te towary w szczególności: w sklepie, z kata-
logu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, w systemie on-line, na stronie internetowej, usługi 
pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
i doradztwo w powyższym zakresie.

(210) 501222 (220) 2019 06 17
(731) ANAPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Krężoły

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANAPACK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 35 reklama, usługi promocyjne, reklama on-line, 
opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów rekla-
mowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej, 
w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynaj-
mowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, 

dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi 
zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów dla ce-
lów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, 
badania i analizy marketingowe, zarządzanie w działalności 
gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodar-
czej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej, in-
formacja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług dla 
osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące 
się do działalności gospodarczej, kompilacja i systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie 
danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, 
usługi agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
artykuły do pakowania, w tym: folie i siatki, taśmy samoprzy-
lepne, taśmy spinające, pianki i laminaty, wyroby tekturowe 
i papier, wypełniacze, artykuły do obróbki drewna, piły tar-
czowe, taśmowe, trakowe, taśmy tnące, noże strugarskie, ry-
flowane, profilowe, ściernice, frezy, akcesoria do drewna, akce-
soria do pił takie jak: krążki redukcyjne do pił, rolki do traków, 
listewki do okuwania pił trakowych a także nity, pierścienie 
dystansowe, specjalistyczne płyny do oczyszczania pił, oseł-
ki i pierścienie dystansowe, mierniki rozwarcia pił, gwoździe, 
zszywki i sztyfty, wkręty, druty wiązałkowe, kleje, kompreso-
ry i akcesoria, impregnaty, barwniki, czyściwa, artykuły BHP 
w tym: ubrania ochronne (komplety), bluzy i koszule, spodnie 
i kombinezony, fartuchy, kurtki i kamizelki, buty, okulary, ma-
ski, rękawice, nauszniki, wkłady do uszu, kaski, obsługa zleceń 
zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatry-
waniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa tar-
gów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany 
towarów, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w za-
kresie porównywania i omawiania produktów/usług, przygo-
towywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech 
charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa au-
kcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa 
programów lojalnościowych, kompilacja on-line kompute-
rowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych 
on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informa-
cja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych 
usług, 37 konserwacja i naprawy narzędzi do obróbki drewna, 
konserwacja i naprawy pił ręcznych i maszynowych, usługi 
w zakresie ostrzenia i regeneracji narzędzi wykorzystywanych 
do obróbki drewna, w tym narzędzi do ścinania drzew i cię-
cia drewna, konserwacja i naprawy narzędzi budowlanych, 
39 konfekcjonowanie towarów, pakowanie i składowanie to-
warów, pakowanie artykułów na zamówienie i według spe-
cyfikacji osób trzecich, usługi w zakresie transportu i dostawy 
towarów, kontrola towarów przeznaczonych do transportu.

(210) 501223 (220) 2019 06 17
(731) ANAPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Krężoły

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANAPACK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 35 reklama, usługi promocyjne, reklama on-line, 
opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów re-
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klamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamo-
wej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, 
wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunika-
cyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, 
usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów 
dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii 
publicznej, badania i analizy marketingowe, zarządzanie 
w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności 
gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działalności 
gospodarczej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług dla osób trzecich, gromadzenie infor-
macji i badania odnoszące się do działalności gospodarczej, 
kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, wyszukiwanie danych w komputerowych 
bazach danych dla osób trzecich, usługi agencji importo-
wo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: artykuły do pakowania, 
w tym: folie i siatki, taśmy samoprzylepne, taśmy spinające, 
pianki i laminaty, wyroby tekturowe i papier, wypełniacze, 
artykuły do obróbki drewna, piły tarczowe, taśmowe, tra-
kowe, taśmy tnące, noże strugarskie, ryflowane, profilowe, 
ściernice, frezy, akcesoria do drewna, akcesoria do pił takie 
jak: krążki redukcyjne do pił, rolki do traków, listewki do oku-
wania pił trakowych a także nity, pierścienie dystansowe, 
specjalistyczne płyny do oczyszczania pił, osełki i pierścienie 
dystansowe, mierniki rozwarcia pił, gwoździe, zszywki i szty-
fty, wkręty, druty wiązałkowe, kleje, kompresory i akcesoria, 
impregnaty, barwniki, czyściwa, artykuły BHP w tym: ubrania 
ochronne (komplety), bluzy i koszule, spodnie i kombinezo-
ny, fartuchy, kurtki i kamizelki, buty, okulary, maski, rękawice, 
nauszniki, wkłady do uszu, kaski, obsługa zleceń zakupów, 
pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu 
w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-
-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towa-
rów, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakre-
sie porównywania i omawiania produktów/usług, przygoto-
wywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech 
charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa 
aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
obsługa programów lojalnościowych, kompilacja on-line 
komputerowych baz danych i baz komputerowych prze-
szukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościo-
wych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej 
wymienionych usług, 37 konserwacja i naprawy narzędzi 
do obróbki drewna, konserwacja i naprawy pił ręcznych 
i maszynowych, usługi w zakresie ostrzenia i regeneracji na-
rzędzi wykorzystywanych do obróbki drewna, w tym narzę-
dzi do ścinania drzew i cięcia drewna, konserwacja i napra-
wy narzędzi budowlanych, 39 konfekcjonowanie towarów, 
pakowanie i składowanie towarów, pakowanie artykułów 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi 
w zakresie transportu i dostawy towarów, kontrola towarów 
przeznaczonych do transportu.

(210) 501232 (220) 2019 06 17
(731) CENTRUM ANALIZ GENETYCZNYCH SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 5 testy identyczności genetycznej składające się 
z odczynników do użytku medycznego, preparaty do wy-
krywania predyspozycji genetycznych do celów medycz-
nych.

(210) 501233 (220) 2019 06 17
(731) DZIEWIĄTKOWSKI ADAM ADAMIGO, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) bajmobil
(510), (511) 28 zabawki, gry planszowe, salonowe gry to-
warzyskie, karty do gry, klocki do zabawy, puzzle, układanki 
do zabawy.

(210) 501254 (220) 2019 06 17
(731) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Horst

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 wódka.

(210) 501350 (220) 2019 06 19
(731) BUMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) buma
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje 
metalowe, 19 ściany, stropy, elementy dachowe, konstruk-
cje niemetalowe, betonowe elementy budowlane, baseny 
kąpielowe niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, 
35 reklamowanie, rachunkowość, doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze nieruchomo-
ści, 36 administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 
wynajmowanie nieruchomości, usługi developerskie w za-
kresie finansowania, usługi agencji nieruchomości, wycena 
nieruchomości, 37 usługi budowlane związane z budową 
budynków, nadzór budowlany, wypożyczanie sprzętu bu-
dowlanego, usługi związane z naprawami i konserwacją 
budynków, usługi developerskie w zakresie budownictwa, 
usługi doradztwa budowlanego, 42 projektowanie archi-
tektoniczne, projektowanie- projekty techniczne, badania 
techniczne, projektowanie budowlane, badania w dziedzinie 
budownictwa.

(210) 501357 (220) 2019 06 19
(731) FUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, urządzenia do prze-
twarzania danych i informacji, elektroniczne bazy danych, 
aparaty telefoniczne, sprzęt komputerowy, modemy i bram-
ki komputerowe, sprzęt telekomunikacyjny, 10 medyczne 
przyrządy diagnostyczne, medyczne przetworniki ciśnienia 
tętna, przyrządy do analizy medycznej, skanery do użytku 
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medycznego, elektrody do użytku medycznego, analizatory 
automatyczne do diagnostyki medycznej, aparatura elektro-
niczna do użytku medycznego, przyrządy medyczne do od-
czytywania i rejestrowania danych fizjologicznych, elektro-
niczna aparatura monitorująca do użytku medycznego, 
elektroniczne rejestratory temperatury do użytku medycz-
nego, elektroniczne rejestratory tętna, akcesoria telefoniczne 
do użytku diagnostyki medycznej, 35 prowadzenie intere-
sów osób trzecich w reklamie, biznesie i zarządzaniu, usługi 
menedżerskie, usługi badania rynku i opinii publicznej, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
kompleksowa oferta towarów umożliwiająca nabywcom 
rozeznanie i zakup tych towarów w sklepach i hurtowniach 
branży elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 
artykułów radiowo-telewizyjnych i elektronicznych, kompu-
terowej, sprzętu telekomunikacyjnego, promocja inwestycji 
w zakresie telekomunikacji, organizowanie wystaw w celach 
handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi 
sprzedaży na telefon w związku ze sprzętem medycznym 
i teleinformatycznym, telemarketing, obsługa programów 
lojalnościowych, kompilacja informacji w komputerowych 
bazach danych, kompilacja informacji do komputerowych 
baz danych, zarządzanie inwestycjami z zakresu Internetu 
i infrastruktury multimedialnej, sprzedaż detaliczna i hur-
towa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi w zakresie 
obrotu gazem i energią, sprzedaż gazu, sprzedaż energii 
elektrycznej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 36 sprzedaż 
na kredyt, leasing, doradztwo w sprawach finansowych, 
operacje i usługi finansowe, emisja i obsługa bonów warto-
ściowych, kart kredytowych i kart przedpłatowych w telefo-
nii, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, przyjmo-
wanie przedmiotów w depozyt, monitoring i windykacja 
należności, 37 konserwacja i naprawy maszyn biurowych 
i maszyn księgujących, instalowanie, konserwacja i naprawy 
sprzętu komputerowego, instalowanie i naprawy urządzeń 
łączności w tym telefonów, usługi instalacyjne w zakresie 
telekomunikacji, usługi budowlane w zakresie infrastruktu-
ry internetowej i multimedialnej, 38 emisja radiowa, emisja 
telewizyjna, informacja o telekomunikacji, przesyłanie infor-
macji, łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie 
informacji tekstowej, obrazowej i dźwiękowej za pomocą 
komputerów, łączność poprzez sieć światłowodową, łącz-
ność radiowa, łączność telefoniczna, usługi ogłoszeń elek-
tronicznych, poczta elektroniczna, usługi połączeń i tras 
połączeń dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz 
satelitarny, wypożyczanie aparatury do przesyłania informa-
cji, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, 
telefonia komórkowa, połączenia telefoniczne, usługi tele-
foniczne, obsługa telekonferencji, telewizja kablowa, trans-
misja programów telewizyjnych, wypożyczanie modemów 
i bramek telefonii internetowej, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoław-
cze za pomocą środków łączności elektronicznej, transmisja 
danych, przetwarzanie danych, usługi telefonii internetowej, 
obsługa i wynajem infolinii, usługi w zakresie infolinii serwi-
sowych w dziedzinie telekomunikacji, energetyki i telemedy-
cyny, usługi w zakresie elektronicznych biur obsługi klienta 
na stronach światowej sieci rozległej (WWW) w dziedzinie 
telekomunikacji, sygnałów telewizyjnych i radiowych, ener-
getyki i telemedycyny, przesyłanie informacji medycznej 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych,, 39 dostarczanie 
towarów i innych przesyłek, magazynowanie dokumen-
tów w archiwach, dystrybucja energii, dystrybucja gazu, 

transport rurociągami, 41 produkcja filmów w tym filmów 
wideo, organizowanie i prowadzenie konferencji i szkoleń, 
edukacja z zakresu informatyki i telekomunikacji, medyczne 
usługi edukacyjne, 42 odpłatne udostępnianie komputero-
wych baz danych, wypożyczanie komputerów, konserwacja 
oprogramowania komputerów, usługi w zakresie artystycz-
nej grafiki komputerowej, zakładanie i prowadzenie stron 
WWW, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 
usługi w zakresie budowy i analiz systemów komputero-
wych, usługi w zakresie badania i udoskonalania nowych 
produktów, usługi projektowe w zakresie programowania 
sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, obsługa 
techniczna sprzedaży on-line dla sklepów internetowych 
w dziedzinie usług komputerowych, i sprzętu kompute-
rowego, sprzętu teleinformatycznego, usług telekomuni-
kacyjnych, energetycznych, telemedycznych, ekspertyzy 
i badania geologiczne w zakresie złóż gazu, poszukiwania 
gazu i ropy naftowej, 44 medyczne badanie osób, usługi in-
formacji medycznej, usługi oceny medycznej, wypożycza-
nie sprzętu medycznego, usługi obrazowania medycznego, 
organizowanie leczenia medycznego, usługi doradztwa 
dietetycznego, usługi informatyczne w zakresie opieki me-
dycznej i telemedycyny polegające na zapewnieniu badań 
medycznych na odległość i monitorowania pacjentów, 
usługi medyczne w zakresie stanu zdrowia, usługi doradcze 
w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie 
prowadzenia dokumentacji medycznej on-line z wyjątkiem 
stomatologii, usługi diagnostyki medycznej on-line z wyjąt-
kiem stomatologii, 45 opieka prawna, obrót prawami do do-
men internetowych.

(210) 501358 (220) 2019 06 19
(731) BUMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) grupa buma
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje 
metalowe, 19 ściany, stropy, elementy dachowe, konstruk-
cje niemetalowe, betonowe elementy budowlane, baseny 
kąpielowe niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, 
35 reklamowanie, rachunkowość, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze nieru-
chomości, 36 administrowanie nieruchomościami, pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nierucho-
mości, wynajmowanie nieruchomości, usługi developerskie 
w zakresie finansowania, usługi agencji nieruchomości, wy-
cena nieruchomości, 37 usługi budowlane związane z bu-
dową budynków, nadzór budowlany, wypożyczanie sprzętu 
budowlanego, usługi związane z naprawami i konserwacją 
budynków, usługi developerskie w zakresie budownictwa, 
usługi doradztwa budowlanego, 42 projektowanie archi-
tektoniczne, projektowanie (projekty techniczne), badania 
techniczne, projektowanie budowlane, badania w dziedzi-
nie budownictwa.

(210) 501365 (220) 2019 06 19
(731) AMBIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POCZUJ BIZNES
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 pu-
blikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje szko-
leniowe, 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, 36 doradztwo w sprawach finansowych, ocena 
finansowa kosztów rozwoju, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, usługi badań dotyczących finansów, usługi fi-
nansowania, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], zarządzanie finansami, zarządzanie aktywa-
mi, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie nieruchomością, 
41 kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
przekazywanie know-how [szkolenia], usługi przekwalifiko-
wania zawodowego, usługi trenera osobistego.

(210) 501366 (220) 2019 06 19
(731) FUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) telego.pl
(510), (511) 9 programy komputerowe, urządzenia do prze-
twarzania danych i informacji,elektroniczne bazy danych, 
aparaty telefoniczne, sprzęt komputerowy, modemy i bram-
ki komputerowe, sprzęt telekomunikacyjny, 10 medyczne 
przyrządy diagnostyczne, medyczne przetworniki ciśnienia 
tętna, przyrządy do analizy medycznej, skanery do użytku 
medycznego, elektrody do użytku medycznego, analizatory 
automatyczne do diagnostyki medycznej, aparatura elektro-
niczna do użytku medycznego, przyrządy medyczne do od-
czytywania i rejestrowania danych fizjologicznych, elektro-
niczna aparatura monitorująca do użytku medycznego, 
elektroniczne rejestratory temperatury do użytku medycz-
nego, elektroniczne rejestratory tętna, akcesoria telefoniczne 
do użytku diagnostyki medycznej, 35 prowadzenie intere-
sów osób trzecich w reklamie, biznesie i zarządzaniu, usługi 
menedżerskie, usługi badania rynku i opinii publicznej, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
kompleksowa oferta towarów umożliwiająca nabywcom 
rozeznanie i zakup tych towarów w sklepach i hurtowniach 
branży elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 
artykułów radiowo-telewizyjnych i elektronicznych, kompu-
terowej, sprzętu telekomunikacyjnego, promocja inwestycji 
w zakresie telekomunikacji, organizowanie wystaw w celach 
handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi 
sprzedaży na telefon w związku ze sprzętem medycznym 
i teleinformatycznym, telemarketing, obsługa programów 
lojalnościowych, kompilacja informacji w komputerowych 
bazach danych, kompilacja informacji do komputerowych 
baz danych, zarządzanie inwestycjami z zakresu Internetu 
i infrastruktury multimedialnej sprzedaż detaliczna i hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi w zakresie obrotu ga-

zem i energią, sprzedaż gazu, sprzedaż energii elektrycznej, 
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomu-
nikacyjnych dla osób trzecich, 36 sprzedaż na kredyt, leasing, 
doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finan-
sowe, emisja i obsługa bonów wartościowych, kart kredyto-
wych i kart przedpłatowych w telefonii, prowadzenie rozli-
czeń finansowych transakcji, przyjmowanie przedmiotów 
w depozyt, monitoring i windykacja należności, 37 konser-
wacja i naprawy maszyn biurowych i maszyn księgujących, 
instalowanie, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowe-
go, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym tele-
fonów, usługi instalacyjne w zakresie telekomunikacji, usługi 
budowlane w zakresie infrastruktury internetowej i multi-
medialnej, 38 emisja radiowa, emisja telewizyjna, informa-
cja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, łączność przez 
terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej, 
obrazowej i dźwiękowej za pomocą komputerów, łączność 
poprzez sieć światłowodową, łączność radiowa, łączność te-
lefoniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczta elektro-
niczna, usługi połączeń i tras połączeń dla telekomunikacji, 
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednic-
twem telekomunikacji, przekaz satelitarny, wypożyczanie 
aparatury do przesyłania informacji, przydzielanie dostępu 
do światowej sieci komputerowej, telefonia komórkowa, po-
łączenia telefoniczne, usługi telefoniczne, obsługa telekon-
ferencji, telewizja kablowa, transmisja programów telewi-
zyjnych, wypożyczanie modemów i bramek telefonii inter-
netowej, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych, zlecenia przywoławcze za pomocą środków 
łączności elektronicznej, transmisja danych, przetwarzanie 
danych, usługi telefonii internetowej, obsługa i wynajem in-
folinii, usługi w zakresie infolinii serwisowych w dziedzinie te-
lekomunikacji, energetyki i telemedycyny, usługi w zakresie 
elektronicznych biur obsługi klienta na stronach światowej 
sieci rozległej (WWW) w dziedzinie telekomunikacji, sygna-
łów telewizyjnych i radiowych, energetyki i telemedycyny, 
przesyłanie informacji medycznej za pomocą urządzeń tele-
komunikacyjnych, 39 dostarczanie towarów i innych przesy-
łek, magazynowanie dokumentów w archiwach, dystrybucja 
energii, dystrybucja gazu, transport rurociągami, 41 produk-
cja filmów w tym filmów wideo, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i szkoleń,edukacja z zakresu informatyki 
i telekomunikacji, medyczne usługi edukacyjne, 42 odpłatne 
udostępnianie komputerowych baz danych, wypożyczanie 
komputerów, konserwacja oprogramowania komputerów, 
usługi w zakresie artystycznej grafiki komputerowej, zakła-
danie i prowadzenie stron WWW, doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, usługi w zakresie budowy i ana-
liz systemów komputerowych, usługi w zakresie badania 
i udoskonalania nowych produktów, usługi projektowe 
w zakresie programowania sprzętu komputerowego i tele-
komunikacyjnego, obsługa techniczna sprzedaży on-line dla 
sklepów internetowych w dziedzinie usług komputerowych, 
i sprzętu komputerowego, sprzętu teleinformatycznego, 
usług telekomunikacyjnych, energetycznych, telemedycz-
nych, ekspertyzy i badania geologiczne w zakresie złóż gazu, 
poszukiwania gazu i ropy naftowej, 44 medyczne badanie 
osób, usługi informacji medycznej, usługi oceny medycznej, 
wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi obrazowania 
medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi 
doradztwa dietetycznego, usługi informatyczne w zakresie 
opieki medycznej i telemedycyny polegające na zapewnie-
niu badań medycznych na odległość i monitorowania pa-
cjentów, usługi medyczne w zakresie stanu zdrowia, usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług 
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line 
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z wyjątkiem stomatologii, usługi diagnostyki medycznej on-
-line z wyjątkiem stomatologii, 45 opieka prawna, obrót pra-
wami do domen internetowych.

(210) 501389 (220) 2019 06 19
(731) PETRYS KATARZYNA, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # Kobieta na 100

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 analiza trendów biznesowych i marketin-
gowych, badania biznesowe i rynkowe, doradztwo i kon-
sultacje i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, prze-
prowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji per-
sonelu, outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo 
w zakresie marketingu i marketingu biznesowego, doradz-
two w zakresie planowania kariery, kampanie marketin-
gowe, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marke-
tingowych i spotkań biznesowych, pomoc w zarządzaniu 
sprawami biznesowymi, promowanie [reklama] działalności 
gospodarczej, przygotowywanie planów marketingowych, 
reklama i marketing, wsparcie w dziedzinie promocji biz-
nesu i zarządzania przedsiębiorstwem, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne.

(210) 501417 (220) 2019 06 21
(731) PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport kolejowy, transport pasażerski.

(210) 501419 (220) 2019 06 21
(731) BEDNARSKA-ŁAGOSZ MILENA ELŻBIETA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Twoje słoje
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i nienatu-
ralna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, me-
lasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, 
ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe 
zwierzęta, karma dla zwierząt, słód.

(210) 501479 (220) 2019 06 24
(731) SOLAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) S+

(531) 26.01.01, 26.01.18, 24.13.01, 24.17.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach 
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprze-
daż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: meta-
lowe akcesoria i części do urządzeń oraz instalacji wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłod-
niczych i odpylających, metalowe elementy instalacji wenty-
lacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłod-
niczych i odpylających, metalowe przewody wentylacyjne 
i klimatyzacyjne, metalowe: przewody giętkie i elastyczne, 
rury, kanały, kanały wentylacyjne, kształtki, przepustnice, 
czerpnie i wyrzutnie dachowe, filtry i obudowy filtrów, króć-
ce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy da-
chowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy 
dymowe, skrzynki rozprężne, nawiewniki, anemostaty, kratki, 
zawory, dysze, obejmy, opaski, opaski zaciskowe, elementy 
kotwiące, pręty gwintowane, kształtowniki, kształtowniki 
do instalacji wentylacyjnych, profile, narożniki, kolana, trój-
niki, redukcje, zaślepki, sztucery, nyple, mufy, mechanizmy 
przepustnic, bramy metalowe, metalowe materiały zbroje-
niowe dla budownictwa, dachówki metalowe, dachy i daszki 
metalowe, drzwi, futryny i okna metalowe, materiały kon-
strukcyjne metalowe, nadproża metalowe, ogrodzenia me-
talowe, schody metalowe, słupy i kominy metalowe, budow-
lane materiały metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, 
urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, sanitar-
ne, chłodnicze, odpylające, urządzenia do oświetlania, wy-
twarzania pary, suszenia, zaopatrzenia w wodę, wentylatory, 
klimatyzatory, agregaty wentylacyjne, wywietrzaki, kurtyny 
powietrzne, pompy ciepła, zawory powietrzne, nagrzewni-
ce powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne, regulatory, 
zestawy rozruchowe do instalacji klimatyzacyjnych, centrale 
rekuperacyjne, kolektory słoneczne, materiały uszczelniające, 
pakuły, materiały izolacyjne, uszczelki do instalacji wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych, taśmy izolacyjne, izolacje tech-
niczne z tworzyw sztucznych, balustrady, belki metalowe, 
beton, betonowe elementy budowlane, boazerie, bramy 
niemetalowe, drewno budowlane, konstrukcje budowlane 
niemetalowe, szkło, płyty niemetalowe, cegła, dachówka, 
drzwi, futryny i okna niemetalowe, rury giętkie niemetalowe, 
przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, kanali-
zacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury 
spustowe, rury sztywne niemetalowe, materiały budowlane 
niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele 
fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne paneli fotowoltaicz-
nych, inwertery elektryczne, falowniki fotowoltaiczne, złącza 
elektryczne, przewody elektryczne, liczniki, liczniki energii 
elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii elek-
trycznej, magazyny energii elektrycznej, aparatura, urządze-
nia i kable do zastosowania w elektryce, stacje ładowania po-
jazdów elektrycznych, stacje ładowania samochodów elek-
trycznych, usługi w zakresie promocji towarów, marketing, 
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych promujących powyższe towary, organizo-
wanie i współudział w targach, wystawach i pokazach w ce-
lach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, 
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37 usługi napraw budowlanych, usługi budowlane w szcze-
gólności przebudowa lub remont, usługi budowlane zwią-
zane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkal-
nych, w tym jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, usługi 
budowlane związane z budową rurociągów, linii telekomuni-
kacyjnych i elektroenergetycznych, usługi budowlane zwią-
zane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej, 
usługi rozbiórki i przygotowania terenu pod budowę, roboty 
ziemne, usługi w zakresie wykończeniowych robót budow-
lanych, w tym tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, 
posadzkarstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie, układanie 
płytek ceramicznych podłogowych i ściennych, układnie 
pokryć dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, ze-
wnętrzne mycie budynków, usługi w zakresie specjalistycz-
nych robót budowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji 
i pokryć dachowych, instalowanie rynien i rur spustowych, 
budowa fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgo-
ciowych i wodochronnych, dźwiękochłonnych, systemów 
oświetleniowych, usługi wznoszenia konstrukcji z cegieł, 
kamienia i innych materiałów budowlanych, roboty podpo-
wierzchniowe, usługi instalacyjne, wykonywanie, urucha-
mianie, montaż, rozruch, konserwacja, remonty, serwis oraz 
naprawa instalacji i urządzeń: klimatyzacyjnych, wentylacyj-
nych, chłodniczych, grzewczych, sanitarnych, odpylających, 
elektrycznych, montaż automatyki sterowniczej do central 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, montaż au-
tomatyki sterowniczej do urządzeń przeznaczonych do wy-
twarzania, przesyłania i magazynowania energii elektrycznej, 
usługi instalacyjne, wykonywanie, uruchamianie, montaż, 
rozruch, konserwacja, remonty, serwis oraz naprawa urzą-
dzeń fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, 
paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych paneli 
fotowoltaicznych, inwerterów elektrycznych, falowników 
fotowoltaicznych, złączy elektrycznych, przewodów elek-
trycznych, liczników, liczników energii elektrycznej, urządzeń 
do magazynowania energii elektrycznej, magazynów ener-
gii elektrycznej, aparatury, urządzeń i kabli do zastosowania 
w elektryce, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, stacji 
ładowania samochodów elektrycznych, usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń do wentylacji, ogrzewania, 
chłodzenia, wytwarzania, przesyłania i magazynowania 
energii elektrycznej.

(210) 501509 (220) 2019 06 25
(731) FICOSOTA OOD, Shumen, BG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Teo bebe

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 detergenty do prania, mianowicie proszki 
do prania, płyny do prania i kapsułki zawierające detergent 
do prania, środki zmiękczające do tkanin, szampon do wło-
sów, żel pod prysznic do włosów i ciała, chusteczki zawie-
rające preparaty czyszczące, nieleczniczy krem na wysypkę 
pieluszkową, mydło, mydło w płynie, balsam do ciała, nie-
leczniczy talk w proszku dla niemowląt, nielecznicze pre-
paraty do kąpieli, oliwki dla niemowląt, pianka do kąpieli 
dla niemowląt, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, olejki 
do opalania.

(210) 501511 (220) 2019 06 25
(731) MIASTO DZIECI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.14, 20.07.01, 20.07.02
(510), (511) 41 prowadzenie szkół, prowadzenie przedszkoli, 
prowadzenie szkół z internatem, edukacja, informacja o edu-
kacji, nauczanie, nauczanie w szkołach, nauczanie w przed-
szkolach, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, pu-
blikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek 
i periodyków, organizowanie wypoczynku, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie se-
minariów.

(210) 501514 (220) 2019 06 25
(731) LIBEL MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) twożywo
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym płyty fo-
nograficzne, płyty CD i DVD, dyski optyczne przeznaczone 
do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, nośniki 
dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w zapisie cyfrowym, no-
śniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie przy-
stosowanym do odtwarzania przez komputery i telefony 
komórkowe, programy multimedialne, wydawnictwa multi-
medialne, e-booki, audiobooki, gry komputerowe, programy 
komputerowe, filmy animowane, filmy, nagrania dźwięku, 
obrazu i nagrania filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video i taśmy magnetycznej, grafiki 
komputerowe, terminale do wyświetlania grafiki, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, 16 książki, druki, albumy, czasopisma, publika-
cje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, komiksy, śpiewni-
ki, nuty, fotografie, reprodukcje, reprodukcje graficzne, mate-
riały piśmienne, afisze, plakaty, bilety, foldery, broszury, pro-
spekty, katalogi, materiały informacyjne i reklamowe, kalen-
darze, notatniki, notesy podręczne, okładki, obwoluty, teczki, 
nalepki, emblematy, pocztówki, papier listowy, koperty, za-
kładki do książek, artykuły biurkowe z wyjątkiem mebli, ma-
teriały i przybory do rysowania, przybory do pisania, torebki 
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, 
t-shirty, podkoszulki, bluzki, obuwie, nakrycia głowy, banda-
ny na szyję, daszki do czapek, stroje na maskaradę, kostiumy, 
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządza-
nie działalnością artystyczną, usługi promocyjne działalności 
artystycznej, usługi agencji artystycznej, usługi impresa-
riatów w działalności artystycznej, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama, agencje reklamowe, usługi reklamo-
we, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych, 
pozyskiwanie i systematyzowanie danych w komputero-
wych i internetowych bazach danych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, udostępnianie informacji za pomocą sieci 
komputerowych, wyszukiwanie informacji w komputero-
wych bazach danych, usługi prowadzenia detalicznej i hur-
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towej sprzedaży towarów z wykorzystaniem telekomunikacji 
i internetu takich jak gadżetów, wydawnictw muzycznych, 
wydawnictw multimedialnych, zapisanych nośników dźwię-
ku, tekstu i obrazu, publikacji drukowanych, odzieży, nakryć 
głowy, akcesoriów biurowych i papierniczych, smyczy rekla-
mowych, kubków, zabawek, strojów na maskaradę, odzieży 
i ubrań, 41 działalność kulturalna, rozrywka, widowiska, pisa-
nie scenariuszy, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie konkursów, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, 
informacja o imprezach rozrywkowych, wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, produkcja i współprodukcja nagrań 
dźwiękowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line 
książek, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 
nie do pobierania z sieci komputerowych, publikowanie wy-
dawnictw multimedialnych, publikowanie e-booków, publi-
kowanie audiobooków, nauczanie, edukacja, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów dla artystów, produkcja filmów 
i programów telewizyjnych, producenckie usługi muzyczne.

(210) 501521 (220) 2019 06 25
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) 4MOVE HYDRO Fit
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące, 
nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety 
(napoje), syropy do napojów, woda gazowana, woda sto-
łowa, woda mineralna, napoje chłodzące, energetyzujące, 
izotoniczne, preparaty do produkcji wody gazowanej, pro-
dukty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, 
wzmacniających i innych, pastylki do napojów musujących, 
wody smakowe i witaminizowane, piwo.

(210) 501525 (220) 2019 06 25
(731) WITPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORINO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.14, 01.15.15, 26.11.01, 
26.11.08

(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], 
alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, bekon, 
białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bul-
gogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion (preparaty 
do produkcji -), cebula konserwowana, chipsy owocowe, 
chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, 
czosnek (konserwowy -), daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, 
dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożyw-
czych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spo-
żywczych, escamoles [jadalne larwy mrówek, przygotowa-
ne], falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfur-
terki, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi 
[danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby 
konserwowane, guacamole [pasta z awokado], homary, nie-
żywe, hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta 
z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda pta-
ków, jadalne owady, nieżywe, jagody, konserwowane, jaja, 

jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszo-
na, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój 
mleczny], kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, kiszo-
ne warzywa [kimchi], klej rybi spożywczy, klipfisz [solony 
i suszony dorsz], koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle 
mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców prze-
tworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, 
konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, ko-
tlety sojowe, kotlety z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie 
masła, krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], kro-
kiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kumys [napój 
mleczny], kwaśna śmietana, langusty, nieżywe, lecytyna 
do celów kulinarnych, liofilizowane mięso, liofilizowane wa-
rzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki) nie-
żywe, małże [nieżywe], margaryna, marmolada, masło, ma-
sło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej koko-
sowy], miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwo-
wane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone, 
mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko koko-
sowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migda-
łowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsia-
ne, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mle-
ko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, 
mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko 
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owo-
ce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mle-
ka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, na-
poje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika 
przetworzone, nasiona, przetworzone, nieżywe małże, olej 
i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kostny, ja-
dalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, 
olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spo-
żywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej 
z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lniane-
go do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aro-
matyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, prze-
tworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetwo-
rzone, osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, ostrygi, nieży-
we, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce kon-
serwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w pusz-
kach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, 
pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające 
tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pekty-
na do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pi-
kle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki je-
dwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy 
z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier 
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery 
warzywne,przekąski na bazie owoców, przetwory do zup 
jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, 
riażenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solo-
ne,sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, 
serwatka, skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, 
smażone placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, 
soja konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów 
kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne 
do gotowania, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej 
kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, strzykwy nieżywe, 
substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, nieżywe, 
śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie wa-
rzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tajine (danie 
z przygotowanego mięsa, ryby lub jarzyn), tłuszcze jadalne, 
tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa go-
towane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa 
w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wo-
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dorosty konserwowe,wywar, bulion, yakitori, yuba [skórka 
z tofu], zsiadłe mleko, zupy, zupy (składniki do sporządzania 
-), żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 
30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -) do żywno-
ści, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty ka-
wowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi 
(nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, 
bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana (pre-
paraty usztywniające do -), bloki lodu, budyń ryżowy, bu-
łeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheesebur-
gery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżo-
wy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], cia-
sto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukier-
ki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cy-
namon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek 
mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, do-
datki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe 
do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de le-
che [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żyw-
nościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, 
gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], gla-
zury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako 
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaro-
nu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, 
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, her-
bata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przy-
prawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień 
łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody 
spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], 
kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, 
kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, 
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spo-
żywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, 
kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, 
kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofili-
zowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, 
liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, 
lody, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód natural-
ny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną faso-
lą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lu-
strzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, 
makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, 
maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, 
mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, 
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka 
z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okono-
miyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mięsne sosy, 
mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierni-
czych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko 
pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musz-
tarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, na-
poje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze na-
poje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [ja-
pońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy 
w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) [słody-
cze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadal-
ny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przypra-
wy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czeko-
ladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie 
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła [wyroby 
cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], 
piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musz-

tardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], 
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, 
placki, placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane, po-
madki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmięk-
czania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne za-
stępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, pro-
dukty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, 
proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, 
przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, 
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przypra-
wy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, mary-
naty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche ramen (japoń-
skie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z 
-),ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka ryżo-
we], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa,] siemię 
lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów 
spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożyw-
czych, soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona 
[wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbe-
ty [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawi-
nowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, 
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól 
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, 
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], 
syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lo-
dów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie 
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [ma-
karon japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [al-
dehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], 
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy 
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe,zaczyn, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zbo-
ża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], 
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konser-
wowane [przyprawy], 31 algarobilla [pasza dla zwierząt], 
algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzę-
ta, aloes [roślina], artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, ba-
gassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], burak, cebula 
świeża [warzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański, su-
rowy, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytry-
ny świeże, czosnek, świeży, darń naturalna, drewno nieobro-
bione, drożdże jako pasza dla zwierząt, drób (preparaty 
zwiększające niesienie się -), drób [żywy], drzewa [rośliny], 
fasola, świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzy-
by świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne owady, żywe, 
jadalne siemię, lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, ja-
gody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione, jajecz-
ka jedwabników, jedwabniki, jęczmień, kabaczki, świeże, 
karczochy, świeże, karmy i pasze dla zwierząt, karpie koi, 
żywe, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kiełki psze-
nicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, 
kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, ko-
rzenie do spożycia przez zwierzęta, krzewy, krzewy róż, ku-
kurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, langusty 
[żywe], łosoś, żywy, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, 
makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, 
małże żywe, mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], 
mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna na pa-
sze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla 
zwierząt, mąka z ryżu [pasza], menażeria [dzikie, egzotyczne, 
żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], 
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mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, migdały [owo-
ce], napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, 
nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, 
nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], 
odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], ogórki świeże, oliwki 
świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy 
laskowe, orzeszki arachidowe (makuchy z -) dla zwierząt, 
orzeszki arachidowe świeże, osad gorzelniany [pozostałości 
w czasie produkcji wina], ostrygi żywe, ości mątwy dla ptac-
twa, otręby [pokarm dla zwierząt], otręby zbożowe, owies, 
owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy, palmy [li-
ście palmowe], papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwie-
rząt domowych, papryki [rośliny], pasza dla zwierząt tucz-
nych, piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 
pnie drzew, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domo-
wych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, produkty do tu-
czenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren 
zbóż jako pasza dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa 
[żywe], pszenica, pyłek [materiał surowy], rabarbar świeży, 
raki żywe, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, 
ryż nieprzetworzony, sadzonki,sałata świeża, sardele, żywe, 
sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, sie-
mię lniane jako pasza dla zwierząt, skorupiaki [żywe], słoma 
[pasza], słoma na ściółkę, słomiana mierzwa [do przykrycia 
humusu], słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża 
[warzywa], sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające 
dla zwierząt, strzykwy żywe, suchary dla psów, surowe 
drewno, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosno-
we, ściółka dla zwierząt, śledzie, żywe, świeże ziemniaki, tru-
fle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk, żywy, wapno do pasz, 
warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona 
świeże, winorośle, wióry drewniane do wyrobu miazgi 
drzewnej, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez 
ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki 
[botanika], zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zbo-
że], ziarno do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe w stanie 
surowym, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane 
do reprodukcji, zwierzęta żywe, 32 aperitify bezalkoholowe, 
barley wine [piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piw-
na, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania 
piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje 
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chle-
bowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje 
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, na-
poje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, 
napoje energetyzujące, napoje gazowane (proszek do wy-
twarzania -), napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, 
napoje na bazie soi inne niż substytuty mleka, napoje odal-
koholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, 
napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, 
orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owoco-
we nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowa-
nych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok -) [napój], sarsapa-
rilla (napoje bezalkoholowe z -), soki, soki warzywne [napo-
je], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napo-
jów, winogrona (moszcz -), niesfermentowany, woda [napo-
je], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produk-
cji -), woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, 
woda sodowa, woda stołowa.

(210) 501562 (220) 2019 06 26
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek

(540) (znak słowny)
(540) HELLENA KUSI SMAKIEM
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje niegazowa-
ne, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody stoło-
we, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje o smaku 
owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne, 
nektary, lemoniady, oranżada, tonic, napoje na bazie słodu, 
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, ekstrakty 
i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów bezalko-
holowych, piwo.

(210) 501584 (220) 2019 06 27
(731) BROWAR RECRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR BORKI WIELKIE

(531) 05.11.15, 02.01.03, 02.01.23, 19.01.06, 19.01.07, 26.01.02, 
26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe, 
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, 
43 usługi w zakresie prowadzenia piwiarni i mini browarów.

(210) 501585 (220) 2019 06 27
(731) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola
(540) (znak słowny)
(540) MUSSO
(510), (511) 19 płyty betonowe, dekoracyjne kostki bru-
kowe, dekoracyjne płyty betonowe, kostka brukowa, płyty 
chodnikowe, płyty brukowe, niemetalowe, płyty cemento-
we wzmacniane włóknem drzewnym, płyty laminowane 
(niemetalowe) do celów budowlanych, betonowe elementy 
budowlane, beton, beton towarowy, beton uszlachetniony, 
piasek budowlany, żwir, kruszywa budowlane, gotowe ele-
menty betonowe: bloczki budowlane, pustaki, kręgi beto-
nowe, przepusty betonowe, elementy stropowe betonowe, 
płyty konstrukcyjne betonowe, belki betonowe, elementy 
ogrodzeniowe betonowe, drogowe bariery betonowe, słu-
py betonowe, ogłoszeniowe słupy betonowe, krawężniki, 
obrzeża betonowe, betonowa galanteria ogrodowa: figurki 
z kamienia i betonu, konstrukcje altan betonowe, ławki be-
tonowe, pojemniki betonowe, zbiorniki betonowe, kształt-
ki betonowe, rury betonowe, rurowe kształtki betonowe, 
silosy betonowe, betonowe zbiorniki, betonowe zbiorniki 
na szambo, betonowe pokrywy do włazów.

(210) 501586 (220) 2019 06 27
(731) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola
(540) (znak słowny)
(540) TopArte
(510), (511) 19 płyty betonowe, dekoracyjne kostki bru-
kowe, dekoracyjne płyty betonowe, kostka brukowa, płyty 
chodnikowe, płyty brukowe, niemetalowe, płyty cemento-



Nr  ZT33/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 63

we wzmacniane włóknem drzewnym, płyty laminowane 
(niemetalowe) do celów budowlanych, betonowe elementy 
budowlane, beton, beton towarowy, beton uszlachetniony, 
piasek budowlany, żwir, kruszywa budowlane, gotowe ele-
menty betonowe: bloczki budowlane, pustaki, kręgi beto-
nowe, przepusty betonowe, elementy stropowe betonowe, 
płyty konstrukcyjne betonowe, belki betonowe, elementy 
ogrodzeniowe betonowe, drogowe bariery betonowe, słu-
py betonowe, ogłoszeniowe słupy betonowe, krawężniki, 
obrzeża betonowe, betonowa galanteria ogrodowa: figurki 
z kamienia i betonu, konstrukcje altan betonowe, ławki be-
tonowe, pojemniki betonowe, zbiorniki betonowe, kształt-
ki betonowe, rury betonowe, rurowe kształtki betonowe, 
silosy betonowe, betonowe zbiorniki, betonowe zbiorniki 
na szambo, betonowe pokrywy do włazów.

(210) 501587 (220) 2019 06 27
(731) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola
(540) (znak słowny)
(540) Silco
(510), (511) 19 płyty betonowe, dekoracyjne kostki bru-
kowe, dekoracyjne płyty betonowe, kostka brukowa, płyty 
chodnikowe, płyty brukowe, niemetalowe, płyty cemento-
we wzmacniane włóknem drzewnym, płyty laminowane 
(niemetalowe) do celów budowlanych, betonowe elementy 
budowlane, beton, beton towarowy, beton uszlachetniony, 
piasek budowlany, żwir, kruszywa budowlane, gotowe ele-
menty betonowe: bloczki budowlane, pustaki, kręgi beto-
nowe, przepusty betonowe, elementy stropowe betonowe, 
płyty konstrukcyjne betonowe, belki betonowe, elementy 
ogrodzeniowe betonowe, drogowe bariery betonowe, słu-
py betonowe, ogłoszeniowe słupy betonowe, krawężniki, 
obrzeża betonowe, betonowa galanteria ogrodowa: figurki 
z kamienia i betonu, konstrukcje altan betonowe, ławki be-
tonowe, pojemniki betonowe, zbiorniki betonowe, kształt-
ki betonowe, rury betonowe, rurowe kształtki betonowe, 
silosy betonowe, betonowe zbiorniki, betonowe zbiorniki 
na szambo, betonowe pokrywy do włazów.

(210) 501593 (220) 2019 06 27
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA SCHAB Z PIECA

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 
26.04.03, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.22, 01.01.05

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyroby 
garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, schab.

(210) 501595 (220) 2019 06 27
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW DRÓB PREMIUM PIERSIÓWKA 

SOKOŁOWSKA Wysoka Jakość 100 g produktu 
otrzymano ze 109 g mięsa z fileta kurczaka bez 
dodatku FOSFORANÓW bez GLUTAMINIANU SODU 
PRODUKT BEZGLUTENOWY

(531) 03.07.03, 05.07.03, 05.01.03, 05.01.16, 08.05.01, 08.05.02, 
08.05.04, 08.05.10, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 wędliny z filetów z piersi kurczaka.

(210) 501597 (220) 2019 06 27
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA SCHAB Z PIECA

(531) 01.01.01, 01.01.05, 05.01.03, 05.01.16, 26.04.02, 26.04.03, 
26.04.09, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 schab.

(210) 501614 (220) 2019 06 27
(731) KRZYWIECKI ADAM ANDRZEJ ADMART, Twardogóra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ADMART BIŻUTERIA I ZEGARKI
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy 
do mierzenia czasu, kamienie szlachetne, perły, metale szla-
chetne i ich imitacje, artykuły z metali szlachetnych oraz ka-
mieni szlachetnych i ich imitacje zawarte w tej klasie, pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki.

(210) 501624 (220) 2019 06 27
(731) ŁOPATA KRZYSZTOF JANUSZ LOOK, Orawka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOOK shop with original clothing

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, skarpetki, czapki jako na-
krycia głowy, dzianina [odzież], koszule, koszulki z krótkim rę-
kawem, kurtki [odzież], obuwie, okrycia wierzchnie [odzież], 
swetry, odzież.

(210) 501693 (220) 2019 06 28
(731) BORPELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Borpelle

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 17 materiały z lateksu do użytku w produkcji 
wyściółek i podpiętek do obuwia, pianka polietylenowa 
i poliuretanowa do użytku w produkcji wyściółek i podpię-
tek do obuwia, taśmy uszczelniające, taśmy izolacyjne, samo-
przylepne taśmy tkaninowe, taśmy przylepne, samoprzylep-
ne i klejące dwustronnie nie do użytku domowego, biuro-
wego i medycznego, uszczelki do użytku przemysłowego, 
uszczelki do drzwi i okien z pianki polietylenowej i poliure-
tanowej, 24 materiały tekstylne do zastosowania w produkcji 
obuwia, wyściółek do obuwia i wkładek do obuwia, włóknina 
polipropylenowa samoprzylepna, włóknina polipropyleno-
wa termiczna, włóknina polipropylenowa surowa, włóknina 
polipropylenowa cięta na pasy, taśmy stylonowe do wzmoc-
nienia szwów i innych części obuwia stosowane przy jego 
produkcji, dzianiny, tkaniny bawełniane, tkaniny poliestrowe, 
tkaniny bawełniane stosowane do klejenia klejem na gorąco, 
tkaniny bawełniane samoprzylepne, podszewki, 25 podpięt-
ki i napiętki do obuwia, 40 obróbka tkanin naturalnych i syn-
tetycznych, powlekanie tkanin klejem, laminowanie tkanin, 
laminowanie płomieniowe, impregnowanie tkanin, cięcie 
i łączenie tkanin.

(210) 501696 (220) 2019 06 28
(731) GRUPA AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) TERRA MARE RISTORANTE

(531) 01.01.17, 15.01.25, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], infor-
mowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, 
kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje 
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, 
usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 501701 (220) 2019 06 28
(731) ARTBRICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTBRICK.PL SYSTEM

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 artykuły i materiały termoizolacyjne, materia-
ły izolacyjne dla budownictwa, izolacja do celów budowla-
nych, uszczelnienia wodoodporne, 19 materiały budowlane 
niemetalowe, spienione tworzywa sztuczne do użytku w bu-
downictwie, wielowarstwowe panele z tworzyw sztucznych 
do użytku w budownictwie, bloczki budowlane zawierające 
materiały izolacyjne, płyty budowlane z tworzyw sztucz-
nych, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, mate-
riały niemetalowe dla budownictwa i konstrukcji, materiały 
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, niemetalo-
we materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, pane-
le ogniotrwałe do użytku w budownictwie (niemetalowe), 
piankowe tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, 
niemetalowe budowlane elementy fasadowe, ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, prefabrykowane ele-
menty budowlane (niemetalowe -).

(210) 501703 (220) 2019 06 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE 

CERTECH JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA 
JAWNA, Niedomice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL KRAKÓW GOLF & COUNTRY CLUB
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(531) 03.01.02, 21.03.07, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13, 24.01.09, 
24.01.11

(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepie stacjonarnym oraz 
za pośrednictwem Internetu gadżetów i akcesoriów do gry 
w golfa, a mianowicie: odzieży i obuwia, rękawic, czapek i na-
kryć głowy, kubków, pokrowców na kije, toreb, sprzętu do gry 
w golfa, dalmierzy, gripów do kijów, podstawek do herbaty, 
ręczników, sprzętu do ćwiczeń gry w golfa, parasoli, książek 
i innych wydawnictw dotyczących gry w golfa i historii gry 
w golfa, dozowników piłek, podstawek do parasoli, wędek 
do piłek, notatników, przyborów do pisania, usługi wynajmu 
powierzchni reklamowej, 41 usługi organizowania turniejów 
golfowych, usługi sportowe w zakresie prowadzenia pola gol-
fowego, usługi organizowania i prowadzenia szkoleń i kursów 
w zakresie nauki gry w golfa, usługi nauki gry w golfa, usługi 
organizowania i prowadzenia bankietów i spotkań firmowych, 
usługi organizowania i prowadzenia wesel, usługi organizowa-
nia i prowadzenia imprez rozrywkowych i kulturalnych, usługi 
prowadzenia domu klubowego dla graczy w golfa w zakresie 
udostępniania symulatorów do gry w golfa, usługi organi-
zowania rozrywki podczas uroczystości weselnych, spotkań 
i eventów firmowych, bankietów, imprez, w tym imprez rodzin-
nych, wynajem sprzętu sportowego służącego do gry w gol-
fa, 43 usługi restauracji, hotelu, usługi domu klubowego dla 
graczy w golfa w zakresie prowadzenia baru z alkoholami oraz 
jedzeniem i piciem, usługi organizacji wesel i innych imprez 
o charakterze rozrywkowym w zakresie dostarczania jedzenia 
i picia, usługi organizowania imprez, spotkań i eventów firmo-
wych oraz bankietów w zakresie podawania jedzenia i picia.

(210) 501711 (220) 2019 06 29
(731) CHODZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piaseczno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHODZEŃ

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do samochodów osobowych 
zawarte w tej klasie, 14 breloki do kluczy, breloki do kluczy 
ze skóry, breloki do kluczy z imitacji skóry, przyrządy do mie-
rzenia czasu, 16 materiały piśmienne, broszury, notesy, katalo-
gi, 18 akcesoria samochodowe ze skóry i z imitacji skóry, para-
sole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie części i akcesoriów samochodowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, 37 usługi 
przeglądu, konserwacji i naprawy samochodów, samochodo-
wa pomoc drogowa, wymiana i naprawa kół, 41 organizacja 
i przeprowadzenie wydarzeń sportowych, organizacja i prze-
prowadzenie wydarzeń kulturalnych, organizacja wydarzeń 
charytatywnych, edukacja, rozrywka.

(210) 501712 (220) 2019 06 29
(731) CHODZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piaseczno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHODZEŃ Istniejemy od 1976 roku

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 27.07.01
(510), (511) 12 części i akcesoria do samochodów oso-
bowych, 14 breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, 
breloki do kluczy z imitacji skóry, przyrządy do mierzenia 
czasu, 16 materiały piśmienne, broszury, notesy, katalogi, 
18 akcesoria samochodowe ze skóry i z imitacji skóry, para-
sole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie części i akcesoriów samochodowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, 37 usługi 
przeglądu, konserwacji i naprawy samochodów, samocho-
dowa pomoc drogowa, wymiana i naprawa kół, 41 organi-
zacja i przeprowadzenie wydarzeń sportowych, organizacja 
i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych, organizacja wy-
darzeń charytatywnych, edukacja, rozrywka.

(210) 501713 (220) 2019 06 29
(731) CARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 części i akcesoria do samochodów oso-
bowych, 14 breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, 
breloki do kluczy z imitacji skóry, przyrządy do mierzenia 
czasu, 16 materiały piśmienne, broszury, notesy, katalogi, 
18 akcesoria samochodowe ze skóry i z imitacji skóry, para-
sole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie części i akcesoriów samochodowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, 37 usługi 
przeglądu, konserwacji i naprawy samochodów, samocho-
dowa pomoc drogowa, wymiana i naprawa kół, 41 organi-
zacja i przeprowadzenie wydarzeń sportowych, organizacja 
i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych, organizacja wy-
darzeń charytatywnych, edukacja, rozrywka.

(210) 501720 (220) 2019 07 01
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DON GIULIANO
(510), (511) 30 cheeseburgery, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, kanapki z parówką jako hot dogi, pesto jako sos, 
pizza, sosy do makaronów, spaghetti.

(210) 501732 (220) 2019 07 01
(731) ASBUD TOWAROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT TOWAROWA TOWERS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], arty-
kuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wysta-
wowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, 
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broszury, broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, cen-
niki, długopisy, druki, drukowane ulotki informacyjne, druko-
wany materiał promocyjny, fotografie, kalendarze, katalogi, 
książki adresowe, materiały drukowane, notesy, papierowe 
materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowa-
ne, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, segregatory, 
teczki papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, zapro-
szenia, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki 
przenośne niemetalowe, pomieszczenia gospodarcze (kon-
strukcje budowlane niemetalowe), znaki oraz wyświetlacze 
informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 35 administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie sprzedażą, analiza marketingowa nieruchomości, analiza 
w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingo-
we, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, dystrybucja prospektów i próbek do celów 
reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, marketing 
dotyczący promocji, obsługa marketingowa obrotu nieru-
chomościami, organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, 
przygotowanie materiałów reklamowych, reklama i mar-
keting, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie powierzch-
ni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi rekla-
mowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie wystaw 
i prezentacji produktów, wynajem powierzchni, czasu i ma-
teriałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, 36 administrowanie 
nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nie-
ruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkanio-
wych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budyn-
ków, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie 
nabycia gruntu, finansowanie nieruchomości, finansowanie 
projektów deweloperskich, finansowe zarządzanie projekta-
mi z dziedziny nieruchomości, organizacja najmu nierucho-
mości handlowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania 
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usłu-
gi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w za-
kresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, usługi związane ze współwłasnością nierucho-
mości, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe, 
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie lokalami 
niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami, 37 budo-
wa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków 
instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa 
fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych, 
budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo 
mieszkaniowe, konserwacja i naprawa budynków, montaż 
instalacji na placach budowy, nadzór budowlany, naprawa 
i konserwacja budynków biurowych, naprawa i konserwa-
cja budynków mieszkalnych, rozbiórka budynków, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usłu-
gi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 

usługi zarządzania budową, wznoszenie obszarów mieszkal-
nych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakre-
sie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budo-
wy, 39 usługi parkingowe, wynajem garaży i miejsc parkin-
gowych, wynajem miejsc magazynowych, 42 opracowanie 
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opra-
cowywanie projektów budowlanych, planowanie i projek-
towanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie budynków, 
projektowanie wnętrz budynków, przygotowywanie projek-
tu architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania 
urbanistycznego, usługi doradztwa technicznego w zakresie 
inżynierii budowlanej, usługi inspekcji budynków, usługi pro-
jektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, 45 usłu-
gi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia.

(210) 501733 (220) 2019 07 01
(731) STOWARZYSZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO 

HALO TAXI KOSZALIN, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 19622 ZTP TAXI HALO

(531) 16.01.11, 26.01.01, 26.02.01, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.14

(510), (511) 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie 
miejsc parkingowych. wynajmowanie samochodów, holo-
wanie, przeprowadzki.

(210) 501736 (220) 2019 07 01
(731) FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO 

POGOTOWIA RATUNKOWEGO, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Akademia GOPR
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie 
indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizo-
wanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja widowisk, 
prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, 
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przekazywanie 
know-how [szkolenia], publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie książek, publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na po-
kazy, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojaz-
dów], sprawdziany edukacyjne, udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi 
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wyma-
gających specjalnej opieki, usługi szkoleniowe zapewniane 
przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 
wyższe uczelnie [edukacja].
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(210) 501744 (220) 2019 07 01
(731) ASBUD MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 07.01.24, 
07.01.25

(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], arty-
kuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wysta-
wowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, 
broszury, broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, cen-
niki, długopisy, druki, drukowane ulotki informacyjne, druko-
wany materiał promocyjny, fotografie, kalendarze, katalogi, 
książki adresowe, materiały drukowane, notesy, papierowe 
materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowa-
ne, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, segregatory, 
teczki papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, zapro-
szenia, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki 
przenośne niemetalowe, pomieszczenia gospodarcze (kon-
strukcje budowlane niemetalowe), znaki oraz wyświetlacze 
informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 35 administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie sprzedażą, analiza marketingowa nieruchomości, analiza 
w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingo-
we, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, dystrybucja prospektów i próbek do celów 
reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, marketing 
dotyczący promocji, obsługa marketingowa obrotu nieru-
chomościami, organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, 
przygotowanie materiałów reklamowych, reklama i mar-
keting, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie powierzch-
ni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi rekla-
mowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie wystaw 
i prezentacji produktów, wynajem powierzchni, czasu i ma-
teriałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, 36 administrowanie 
nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nie-
ruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkanio-
wych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budyn-
ków, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie 
nabycia gruntu, finansowanie nieruchomości, finansowanie 
projektów deweloperskich, finansowe zarządzanie projekta-
mi z dziedziny nieruchomości, organizacja najmu nierucho-
mości handlowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania 
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usłu-
gi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w za-
kresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, usługi związane ze współwłasnością nierucho-
mości, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe, 
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie lokalami 

niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami, 37 budo-
wa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków 
instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa 
fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych, 
budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo 
mieszkaniowe, konserwacja i naprawa budynków, montaż 
instalacji na placach budowy, nadzór budowlany, naprawa 
i konserwacja budynków biurowych, naprawa i konserwa-
cja budynków mieszkalnych, rozbiórka budynków, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usłu-
gi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
usługi zarządzania budową, wznoszenie obszarów mieszkal-
nych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakre-
sie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budo-
wy, 39 usługi parkingowe, wynajem garaży i miejsc parkin-
gowych, wynajem miejsc magazynowych, 42 opracowanie 
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opra-
cowywanie projektów budowlanych, planowanie i projek-
towanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie budynków, 
projektowanie wnętrz budynków, przygotowywanie projek-
tu architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania 
urbanistycznego, usługi doradztwa technicznego w zakresie 
inżynierii budowlanej, usługi inspekcji budynków, usługi pro-
jektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, 45 usłu-
gi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia.

(210) 501745 (220) 2019 07 01
(731) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wosanka

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 501748 (220) 2019 07 01
(731) GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIV

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie marketingu, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, zarządzanie 
hotelami, zarządzanie mieszkaniami, 36 usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, wynajem lokali na cele biurowe, zarządza-
nie lokalami niemieszkalnymi, wynajem mieszkań, wynajem 
nieruchomości, wynajem zakwaterowania, organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, wynajem i dzierżawa za-
kwaterowania stałego, wynajem pomieszczeń handlowych, 
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, stu-
dio i pokoi, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie bu-
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dynkami, zarządzanie domami czynszowymi, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, pozyskiwanie kapitału, inwestycje 
kapitałowe, pozyskiwanie kapitału finansowego, zarządzanie 
kapitałem, zarządzanie powiernicze inwestycjami, 37 budo-
wa domów, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, remont nieruchomości, nad-
zór nad remontami budynków, usługi odnawiania mieszkań, 
43 usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
usługi biura zakwaterowania, usługi hoteli i moteli, hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach 
i mieszkaniach wakacyjnych, usługi recepcyjne dla tymcza-
sowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjaz-
dami], usługi biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty].

(210) 501771 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tymek

(531) 25.01.05, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabaw-
ki pluszowe, lalki.

(210) 501772 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rozkoszne Brzuszki

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabaw-
ki pluszowe, lalki.

(210) 501774 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHIMMER STARS Błyskotki

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, 
figurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 501775 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUNA BAJKOWY JEDNOROŻEC

(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabaw-
ki pluszowe.

(210) 501776 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Tusia
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki.

(210) 501777 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tusia

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki.

(210) 501781 (220) 2019 07 01
(731) MALCZEWSKI BARTOSZ PIOTR, Jastrzębnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMF 2012 AKADEMIA MARKETINGU 

FARMACEUTYCZNEGO

(531) 09.07.22, 01.01.01, 05.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, usługi public rela-
tions, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, marke-
ting, usługi agencji marketingowych, doradztwo w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzania 
działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, usługi edytorskie w dziedzinie 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem przestrzeni reklamo-
wej, udostępnianie powierzchni reklamowej, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, usługi w zakresie badania rynku, badania 
opinii publicznej, organizowanie giełd i targów, organizowa-
nie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o cha-
rakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, 
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników in-
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formacji, informacja o wyżej wymienionych usługach, promo-
cja sprzedaży, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi 
informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie bazami danych, 
tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych, udostęp-
nienie i zarządzanie bazami danych, publikowanie tekstów 
reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kon-
ferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, działalność sportowa i kulturalna, 
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, kursów 
i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, 
kulturalnych, organizowanie zawodów sportowych, wydawa-
nie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wy-
dawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie 
konkursów, prowadzenie blogów, dzienników internetowych, 
udostępnianie publikacji on-line, periodyków, tekstów, tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć re-
klamowych, informacja o powyższych usługach.

(210) 501784 (220) 2019 07 01
(731) WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY,  

Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILESIA MARATHON

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 501785 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASA słodkiej ZABAWY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 masy plastyczne, modelina, 28 gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie, gry edukacyjne, pla-
stelina do zabawy.

(210) 501786 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toffee Twój Słodki Kucyk

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabaw-
ki pluszowe.

(210) 501787 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Klejnotki
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, 
figurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 501788 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Glitterific BROKATOWA PRACOWNIA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 masy plastyczne, modelina, 28 gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, zestawy kreatywne do zabawy, pla-
stelina do zabawy.

(210) 501789 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Hafik
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabaw-
ki i gry elektroniczne, zabawki pluszowe.

(210) 501790 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) BoboGroszki
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, 
figurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 501791 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAFiK

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabaw-
ki i gry elektroniczne, zabawki pluszowe.

(210) 501792 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BoBoGroszki
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(531) 02.05.06, 05.09.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, 
figurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 501795 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klejnotki

(531) 17.02.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, 
figurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 501798 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) NiespodzianKula
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki 
z niespodzianką, figurki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 501800 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Niespodzian- KULA

(531) 01.01.01, 01.01.04, 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki 
z niespodzianką, figurki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 501804 (220) 2019 07 01
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB LALECZEK BOO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, 
figurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 501813 (220) 2019 07 02
(731) BIELECKI CEZARY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A 1871 AKVADIV

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.21, 27.07.01
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mine-
ralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.

(210) 501826 (220) 2019 07 02
(731) DUBEL BARTOSZ SR TECH, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Food Cleaner

(531) 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 26.01.15, 26.01.16
(510), (511) 7 maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny 
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], pralki ultradź-
więkowe, ultradźwiękowe przyrządy czyszczące do użytku 
przemysłowego, maszyny do mycia żywności [elektryczne], 
maszyny do mycia owoców, urządzenia do mycia warzyw, 
myjki ultradźwiękowe, 9 ozonizatory [ozonatory], ozonizato-
ry [nie do celów medycznych], 11 sterylizatory, sterylizatory 
ultrafioletowe, urządzenia do sterylizacji, sterylizatory ultra-
dźwiękowe do celów gospodarstwa domowego, urządzenia 
do dezynfekcji.

(210) 501831 (220) 2019 07 03
(731) ICODE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe.

(210) 501835 (220) 2019 07 03
(731) SIKORSKI JEREMI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF HOUSE

(531) 27.05.01, 27.05.24, 03.01.08
(510), (511) 9 etui na smartfony, etui do tabletów, etui na tele-
fony komórkowe, etui na przenośne odtwarzacze, etui na cy-
frowe odtwarzacze mediów, etui na odtwarzacze MP3, etui 
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na okulary, ochronne kaski sportowe, maski ochronne, kami-
zelki ratunkowe, kombinezony ochronne, 25 odzież sportowa, 
t-shirty, bluzy, bluzy z kapturem, bluzy polarowe, spodnie, 
koszule i spódniczki do golfa, kombinezony piankowe, czap-
ki, czapki z daszkiem, czapki do gry w golfa, skarpetki, szaliki, 
apaszki, krawaty, opaski na głowę, opaski przeciwpotne do te-
nisa, opaski przeciwpotne na nadgarstek, paski, paski tekstyl-
ne, buty, buty sportowe, buty golfowe, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży świadczone on-
-line w zakresie: etui na smartfony, etui do tabletów, etui na te-
lefony komórkowe, etui na przenośne odtwarzacze mediów, 
etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na odtwarzacze 
MP3, etui na okulary, ochronnych kasków sportowych, masek 
ochronnych, kamizelek ratunkowych, kombinezonów ochron-
nych, odzieży sportowej, t-shirtów, bluz, bluz z kapturem, 
bluz polarowych, spodni, koszul i spódniczek do golfa, kom-
binezonów piankowych, czapek, czapek z daszkiem, czapek 
do gry w golfa, skarpetek, szalików, apaszek, krawatów, opasek 
na głowę, opasek przeciwpotnych do tenisa, opasek przeciw-
potnych na nadgarstek, pasków, pasków tekstylnych, butów, 
butów sportowych, butów golfowych.

(210) 501854 (220) 2019 07 03
(731) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII 

DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) MIRRI-PL
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie nauk biologicz-
nych i medycznych, bakteriologii i biotechnologii, organi-
zowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i fe-
stiwali w celach edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 
42 badania naukowe, badania i analizy naukowe, badania 
naukowe do celów medycznych, badania mikrobiologiczne, 
badania, testy i analizy bakteriologiczne, doradztwo w zakre-
sie bakteriologii, badania, testy i analizy biotechnologiczne, 
doradztwo w zakresie biotechnologii.

(210) 501860 (220) 2019 07 04
(731) KOWALEWSKI PAWEŁ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) NEGOLANDIA
(510), (511) 41 szkolenia.

(210) 501862 (220) 2019 07 04
(731) MAYER MARIO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAST FADE FIGHT

(531) 27.05.01, 29.01.15, 12.01.09, 10.05.11, 14.07.20, 26.01.01, 
26.01.04, 26.01.16

(510), (511) 41 organizacja konkursów, organizacja konkur-
sów fryzjerskich.

(210) 501864 (220) 2019 07 04
(731) NAWROCKI JERZY GABINET OKULISTYCZNY 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA 
LEKARSKA, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N&M GABINET OKULISTYCZNY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.04, 02.09.15
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi klinik medycznych, 
usługi okulistyczne, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, po-
moc medyczna.

(210) 501865 (220) 2019 07 04
(731) STAROŃ TATIANA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Bananowa Szklarnia
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barów i restaura-
cji.

(210) 501872 (220) 2019 07 03
(731) MAJCHER TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJCHER TEAM LUXURY GARAGE

(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 37 usługi tuningu pojazdów, instalowanie wy-
posażenia samochodowego, instalacje wnętrz samocho-
dowych na zamówienie, instalowanie części do pojazdów, 
instalacja części zamiennych do pojazdów, malowanie 
ozdobnych pasków na samochodach, malowanie pojazdów, 
malowanie samochodów, montaż akcesoriów do pojazdów.

(210) 501874 (220) 2019 07 04
(731) LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LFC LEGIA FIGHT CLUB

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.10
(510), (511) 41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu.
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(210) 501877 (220) 2019 07 04
(731) HOTEL-RESTAURACJA DELICJUSZ SADŁOCHA 

SPÓŁKA JAWNA, Trzebaw
(540) (znak słowny)
(540) DELLO RISTORANTE
(510), (511) 29 zupy, zupy (składniki do sporządzania -), zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, chowder (zupa rybna), zupy 
z makaronem, sałatki warzywne, sałatki drobiowe, sałat-
ki gotowe, sałatka z kurczaka, pokrojone sałatki warzywne, 
sałatki podawane na przystawkę, ryby, ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, filety rybne, filety z piersi kurczaka, cie-
lęcina, jagnięcina pieczona, wołowina, steki wołowe, steki 
z ryb, steki z mięsa, kurczak, rosół [zupa], wędliny, przystawki 
na bazie warzyw, przystawki gotowe do spożycia, składające 
się przede wszystkim z owoców morza, dziczyzna, golonka, 
schab wieprzowy, krojone owoce, mrożone owoce, szynka, 
kaczka gotowana, 30 makarony, makarony do zup, ciasta 
[słodkie lub słone], potrawy z makaronu, potrawy składające 
się głównie z ryżu, pizza, spaghetti i klopsy, ryba w cieście, 
ravioli [gotowe], świeża pizza, wyroby piekarnicze z warzy-
wami i rybami, spaghetti, tiramisu, sernik, szarlotka, lody, 
lody z owocami, dania na bazie ryżu, 43 usługi restauracyjne, 
usługi barów i restauracji, restauracje dla turystów, udziela-
nie informacji dotyczących restauracji, rezerwacja stolików 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie, 
usługi w zakresie bankietów, usługi kateringowe, bary.

(210) 501880 (220) 2019 07 04
(731) PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE,  

Strzelce Opolskie
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.12, 26.03.23, 01.01.09
(510), (511) 9 obuwie ochronne, obuwie ochronne prze-
ciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw 
wyciekom chemicznym, obuwie ochronne zapobiegające 
wypadkom lub urazom, obuwie zabezpieczające przed wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronne obuwie 
robocze, buty ochronne stosowane w przemyśle [do ochro-
ny przed wypadkami lub urazami], 25 obuwie, wierzchy obu-
wia, usztywniacze do obuwia, cholewki do obuwia, wkładki 
do obuwia, napiętki do obuwia, podeszwy do obuwia, no-
ski [części obuwia], antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
ochronne metalowe okucia do obuwia, wkładki do obuwia, 
nie do celów ortopedycznych.

(210) 501884 (220) 2019 07 04
(731) PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE,  

Strzelce Opolskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPO

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 01.01.12, 26.03.23, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 9 obuwie ochronne, obuwie ochronne prze-
ciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw 
wyciekom chemicznym, obuwie ochronne zapobiegające 
wypadkom lub urazom, obuwie zabezpieczające przed wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronne obuwie 
robocze, buty ochronne stosowane w przemyśle [do ochro-
ny przed wypadkami lub urazami], 25 obuwie, wierzchy obu-
wia, usztywniacze do obuwia, cholewki do obuwia, wkładki 
do obuwia, napiętki do obuwia, podeszwy do obuwia, no-
ski [części obuwia], antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
ochronne metalowe okucia do obuwia, wkładki do obuwia, 
nie do celów ortopedycznych.

(210) 501885 (220) 2019 07 04
(731) HOTEL-RESTAURACJA DELICJUSZ SADŁOCHA 

SPÓŁKA JAWNA, Trzebaw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELI Park

(531) 03.02.01, 03.02.15, 26.01.01, 26.01.15, 16.03.17, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 41 usługi parków rozrywki, prowadzenie parków 
rozrywki, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, 
usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, 
centra rozrywki, dziecińce zwierzęce, nauczanie i szkolenia, 
imprezy taneczne, imprezy kulturalne, organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowa-
dzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowa-
dzanie aktywności kulturalnych, organizacja i prezentacja wi-
dowisk, ogrody udostępniane publicznie, obsługa ogrodów 
zoologicznych, obsługa ogrodów botanicznych, obsługa 
gości na imprezach rozrywkowych, obozy rekreacyjne, obo-
zy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja przyjęć, organi-
zowanie festiwali, organizowanie konkursów, organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie wycieczek 
w celach rozrywkowych, organizowanie spektakli rozrywko-
wych, organizowanie rozrywki, pokazy zwierząt, produkcja 
występów w parkach rozrywki, przygotowywanie efektów 
specjalnych w celach rozrywkowych, przeprowadzanie wy-
cieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturo-
wej do celów edukacyjnych, przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, rozrywka interaktywna, rozrywka w postaci 
przejażdżek w parkach rozrywki, świadczenie usług sporto-
wych i rekreacyjnych, szkolenia ruchowe dla dzieci, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie 
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, 
udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych 
parków rozrywki, udzielanie informacji na temat rozrywki 
i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i In-
ternetu, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi placów za-
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baw, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi 
rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone przez 
hotele, usługi rozrywkowe w postaci pokazów w parkach 
rozrywki, usługi rozrywkowe w postaci organizowania spo-
łecznych imprez rozrywkowych, usługi w zakresie gier do ce-
lów rozrywkowych, usługi w zakresie mobilnego mini zoo, 
zapewnianie dmuchanych domów do skakania do celów 
rekreacyjnych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka 
/ edukacja], zapewnianie gier, zoo, prowadzenie ogrodów 
zoologicznych, usługi edukacyjne związane z zoologią, za-
pewnianie obiektów treningowych do biegów z przeszko-
dami.

(210) 501887 (220) 2019 07 04
(731) AKADEMIA PIŁKARSKA MŁODY MKS KLUCZBORK, 

Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA PIŁKARSKA MŁODY MKS KLUCZBORK 

2003

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 21.03.01, 24.01.25, 25.05.03
(510), (511) 41 organizowanie zawodów piłki nożnej, orga-
nizowanie meczów piłki nożnej, organizacja imprez spor-
towych w dziedzinie piłki nożnej, organizacja i przepro-
wadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu 
piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów 
treningów z zakresu piłki nożnej, obozy piłki nożnej, naucza-
nie gry w piłkę nożną, szkolenia sportowe, organizowanie 
szkoleń sportowych, szkolenia zawodników sportowych, 
usługi szkoleniowe w zakresie sportu, zapewnianie kursów 
szkoleniowych w zakresie sportu, usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane ze sportem, szkolenia sędziów sportowych, 
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, edukacja sportowa, 
usługi edukacyjne dotyczące sportu, informacje dotyczące 
edukacji sportowej, usługi w zakresie edukacji sportowej, 
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi eduka-
cyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi akademii 
piłkarskich, szkolenia ruchowe dla dzieci, zajęcia sportowe, 
organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, or-
ganizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć 
sportowych, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, 
trenowanie, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi 
w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie tre-
ningu fizycznego, usługi trenerskie, usługi w zakresie trenin-
gu sprawności fizycznej, usługi trenerskie w zakresie sportu, 
usługi sportowe, obozy sportowe, przeprowadzanie wyda-
rzeń sportowych, wynajem sprzętu sportowego i obiektów 
sportowych, dostarczanie sprzętu sportowego, organizowa-
nie obozów sportowych, informacje na temat sportu, nauka 
w zakresie sportu, usługi rozrywkowe związane ze sportem, 
organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, usługi w zakresie konferencji.

(210) 501888 (220) 2019 07 04
(731) ORZECHOWSKA AGNIESZKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Love in White
(510), (511) 41 organizacja przyjęć (rozrywka), doradztwo 
w zakresie planowania przyjęć, 45 planowanie i organizowa-
nie ceremonii ślubnych, organizowanie świeckich cywilnych 
ceremonii ślubnych.

(210) 501891 (220) 2019 07 04
(731) GARCZYK KAMIL, Lubań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BENCHDECOR FURNITURE HANDMADE

(531) 29.01.12, 12.01.10, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, me-
ble tapicerowane, ławy, fotele, krzesła, pufy, ławki meblo-
we, kredensy, kontuary, meble domowe, meble metalowe, 
meble łączone, zagłówki, meble łazienkowe, konsole, szafki, 
meble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, me-
ble trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, 
zestawy mebli, półki, komody, meble kuchenne, narożniki, 
barki, meble sklepowe, meble ogrodowe, zewnętrzne me-
ble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, meble gięte, meble 
bambusowe, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety 
ruchome, meble do siedzenia, lady sprzedażowe, półki wi-
szące, meble modułowe, meble do salonu, meble zawierają-
ce łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, seg-
menty mebli ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli 
kuchennych, modułowe meble łazienkowe, meble dla dzieci, 
meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe 
drewniane, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe 
układy półek, komplety mebli do salonu, meble kuchenne 
do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble do eks-
ponowania towarów, moduły do przechowywania, meble 
do pokojów dziecinnych, meble w stylu antycznym, szafki 
na materiały biurowe, meble na miarę do zabudowy, pane-
le do podziału pomieszczeń jako meble, meble do użytku 
w audytoriach, meble sypialniane na wymiar, meble przysto-
sowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu 
się, łóżka, 35 usługi sprzedaży towarów: meble, meblościan-
ki, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy, fotele, krzesła, 
pufy, ławki niedrewniane, kredensy, kontuary, meble domo-
we, meble metalowe, meble łączone, zagłówki, meble ła-
zienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, 
meble rattanowe, meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, 
meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody, meble 
kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble ogrodo-
we, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, 
meble gięte, meble bambusowe, gabloty, toaletki, elementy 
meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, lady sprze-
dażowe, półki wiszące, meble modułowe, meble do salonu, 
meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka 
modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, 
zestawy mebli kuchennych, modułowe meble łazienkowe, 
meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do wnętrz, 
meble ogrodowe drewniane, wysokie stołki, meble do prze-
bieralni, modułowe układy półek, komplety mebli do salonu, 
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, 
meble do eksponowania towarów, moduły do przechowy-
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wania, meble do pokojów dziecinnych, meble w stylu an-
tycznym, szafki na materiały biurowe, meble na miarę do za-
budowy, panele do podziału pomieszczeń, meble do użytku 
w audytoriach, meble sypialniane na wymiar, meble przysto-
sowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu 
się, łóżka, 42 projektowanie mebli, projektowanie konstrukcji, 
projektowanie budowlane, projektowanie wzorów.

(210) 501892 (220) 2019 07 04
(731) FUNDACJA COOPERATIVA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CUUD Coaching Oddechem
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, re-
krutacja personelu, usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, 41 edukacja, coaching, doradztwo zawodowe, 
nauczanie indywidualne.

(210) 501893 (220) 2019 07 04
(731) MIELNICKA ELŻBIETA FORTMED SKLEP 

REHABILITACYJNY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fortmed Sklep Rehabilitacyjny
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie mate-
riałów medycznych, usługi skupu i sprzedaży sprzętu reha-
bilitacyjnego, usługi skupu i sprzedaży sprzętu ortopedycz-
nego, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do fizjoterapii, 37 konserwacja, serwis i naprawa sprzętu 
rehabilitacyjnego, konserwacja urządzeń i narzędzi medycz-
nych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń medycz-
nych, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego i do fit-
nessu, 39 wypożyczanie wózków inwalidzkich, 40 produkcja 
na zamówienie urządzeń medycznych dla osób trzecich, 
44 wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochro-
nie zdrowia, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń 
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, wypożyczanie 
przenośnych urządzeń sanitarnych, wypożyczanie maszyn 
i urządzeń medycznych, doradztwo medyczne w zakresie 
wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł 
toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, 
balkoników do chodzenia i łóżek, masaż sportowy, opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, masaż, reha-
bilitacja fizyczna, opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, terapia zajęciowa i rehabilitacja, 
dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, usługi 
fizjoterapii.

(210) 501895 (220) 2019 07 04
(731) HOTEL-RESTAURACJA DELICJUSZ SADŁOCHA 

SPÓŁKA JAWNA, Trzebaw
(540) (znak słowny)
(540) DELICJUSZ
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu rozryw-
kowego w hotelach, usługi rozrywkowe świadczone przez 
hotele, usługi w zakresie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do gry w kręgle, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w bilard, organizowanie balów, zapewnianie sal balowych, 

43 informacja hotelowa, usługi hotelowe, rezerwacje hote-
lowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi restauracji hotelo-
wych, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi hoteli 
i moteli, organizowanie posiłków w hotelach, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, rezerwacja hotelo-
wa na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zakwaterowania 
w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, rezer-
wacja pokojów hotelowych dla podróżnych, usługi hotelowe 
dla uprzywilejowanych klientów, udostępnianie miejsc noc-
legowych w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hote-
li, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, rezerwacje miejsc w hotelach, 
organizowanie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, świadcze-
nie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, usługi 
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, 
udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji ho-
telowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, 
usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, biura zakwa-
terowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informa-
cyjne związane z hotelami, informacja na temat hoteli, pen-
sjonaty, rezerwowanie pokojów dla podróżnych, usługi w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi dorad-
cze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, udostępnianie 
informacji na temat zakwaterowania przez Internet, wycena 
zakwaterowania w hotelach, organizacja przyjęć weselnych 
[miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości 
towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie sal 
konferencyjnych, wynajem pomieszczeń na uroczystości 
towarzyskie, wynajmowanie sal konferencyjnych, udostęp-
nianie pomieszczeń na spotkania, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
organizowanie bankietów, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, 
katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, zapew-
nianie pomieszczeń na uroczystości.

(210) 501896 (220) 2019 07 05
(731) ANAHATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą w zakresie klubów zdrowia i pora-
dy w tym zakresie, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, promowanie 
wydarzeń specjalnych, marketing imprez i wydarzeń, rekla-
ma, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, reklama bane-
rowa, reklama na bilbordach, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklama 
w Internecie, usługi udostępniania reklam i informacji spon-
sorowanych na blogach internetowych, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, wy-
najmowanie przestrzeni na umieszczenie reklam i ogłoszeń, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sys-
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tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, wyszukiwanie informacji z plików kom-
puterowych dla osób trzecich, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, uaktualnianie 
materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
internetowej (on-line) następujących towarów: świece, świe-
ce zapachowe, świece zapachowe aromaterapeutyczne, ko-
smetyki, kosmetyki naturalne, stroje do jogi, koszulki do jogi, 
spodnie do jogi, topy do jogi, biustonosze sportowe, maty 
do jogi, artykuły sportowe do jogi, paski do jogi, bloczki 
do jogi, chusty do jogi, piłki gimnastyczne do jogi, podusz-
ki do medytacji, 41 usługi w zakresie szkoleń i warsztatów, 
szkolenia w zakresie zdrowia i wellness, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi edukacyjne 
dotyczące zdrowia, udostępnianie filmów online nie do po-
brania, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], trening jogi, 
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobisto-
ściami w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi w za-
kresie nauczania i kształcenia, usługi w zakresie dzienników 
internetowych, mianowicie, blogów zawierających informa-
cje i opinie, publikowanie on-line elektronicznych folderów, 
albumów, atlasów, kalendarzy, przewodników, książek i cza-
sopism, usługi edukacyjne dotyczące medytacji.

(210) 501905 (220) 2019 07 05
(731) KULIŚ TOMASZ EXPERYMENTARIUM, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) EXPERYMENTARIUM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie zabawek, pamiątek, zestawów edukacyjnych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, pa-
miątkami, zestawami edukacyjnymi, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, 41 kształcenie prak-
tyczne (pokazy), organizowanie konkursów (edukacja lub 
rozrywka), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), 
usługi muzeów (wystawy), usługi parków rozrywki, usługi 
rozrywkowe, usługi w zakresie oświaty (nauczanie).

(210) 501921 (220) 2019 07 05
(731) CHWALISZ MATEUSZ, Syców
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chwalisz BAND

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 usługi koncertów śpiewu, doradztwo w za-
kresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie plano-
wania imprez specjalnych, didżeje na przyjęcia i imprezy 
specjalne, informacja o imprezach rozrywkowych, imprezy 
taneczne, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, mu-
zyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach 

przeznaczonych do występów, koncerty muzyczne na żywo, 
organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja 
przyjęć, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycz-
nych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych 
na żywo, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, 
organizacja i prowadzenie balów, organizowanie imprez 
muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie 
rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizowanie 
rozrywki, organizowanie koncertów muzyki pop, organizo-
wanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie im-
prez tanecznych, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć 
[rozrywka], planowanie i przeprowadzanie imprez [rozryw-
ka], pisanie piosenek, organizowanie występów na żywo, 
organizowanie występów muzycznych na żywo, organizo-
wanie widowisk scenicznych, organizowanie widowisk mu-
zycznych, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja 
przedstawień muzycznych, prezentacja imprez rozrywko-
wych na żywo, prezentacja koncertów, produkcja przed-
stawień na żywo, produkcja przedstawień muzycznych, 
produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy 
tancerzy i piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych 
obejmujących występy piosenkarzy, produkcja pokazów 
rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, 
produkcja koncertów muzycznych, prezentacja występów 
zespołów muzycznych na żywo, przedstawienia muzyczne, 
prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie 
ceremonii do celów rozrywkowych, produkcja widowisk 
na żywo, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rezerwacja 
miejsc na imprezy rozrywkowe, realizacja imprez rozrywko-
wych na żywo, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, przygotowywanie tekstów do publikacji, 
przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywko-
wych, rozrywka w postaci koncertów, reżyserowanie przed-
stawień muzycznych, rozrywka z udziałem muzyki, rozryw-
ka w postaci występów orkiestr, udostępnianie obiektów 
i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do występów grup muzycznych na żywo, udostępnianie 
rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, 
usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, 
udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywko-
wych za pośrednictwem sieci online i Internetu, udzielanie 
informacji dotyczących rozrywki, usługi festiwali muzycz-
nych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
usługi orkiestry, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywki 
dźwiękowej, usługi prowadzących uroczystości w zakresie 
przyjęć i imprez specjalnych, usługi rozrywkowe świadczo-
ne przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez 
muzyków, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną 
grupę wokalną, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę 
muzyczną, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów 
scenicznych, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe 
dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, usługi 
rozrywkowe, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez 
grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez 
grupy instrumentalne, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki 
jazzowej, usługi rozrywkowe w postaci występów zespo-
łów muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów 
muzycznych grup wokalnych, usługi rozrywkowe w postaci 
występów koncertowych, usługi w zakresie dostarczania roz-
rywki w formie występów muzycznych na żywo, usługi w za-
kresie produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie pisania 
tekstów piosenek, usługi w zakresie komponowania muzyki, 
usługi występów grup muzycznych na żywo, usługi w zakre-
sie sal tanecznych, zapewnianie sal balowych, zapewnianie 
rozrywki na żywo, zapewnianie przedstawień na żywo, wy-
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stępy zespołów muzycznych na żywo, występy zespołów 
rockowych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy 
muzyczne i piosenkarskie, zarządzanie stroną artystyczną 
występów muzycznych, nagrywanie muzyki, produkcja mu-
zyczna, koncerty muzyczne, widowiska muzyczne, usługi 
prezenterów muzyki, organizowanie koncertów muzycz-
nych, usługi koncertów muzycznych, obsługa koncertów 
muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, organizowanie 
wydarzeń muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, 
publikowanie tekstów muzycznych, produkcja nagrań mu-
zycznych, przedstawienia muzyczne na żywo, widowiska 
muzyczne na żywo, produkcja muzycznych filmów wideo, 
usługi imprez muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe 
z udziałem grup muzycznych, usługi rozrywkowe świad-
czone przez grupy muzyczne, usługi w zakresie obróbki po-
produkcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, 
organizowanie koncertów, organizowanie balów, obsługa 
sal tanecznych, organizowanie pokazów tanecznych, udo-
stępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, usługi planowania 
przyjęć, prowadzenie imprez rozrywkowych, konkursy mu-
zyczne, organizowanie konkursów, organizowanie konkur-
sów w celach rozrywkowych.

(210) 501923 (220) 2019 07 05
(731) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów, PL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aimind

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.22, 15.09.25, 01.15.11
(510), (511) 9 anteny, aparatura do komunikacji sieciowej, 
czujniki, czujniki i detektory, ekrany, dozowniki, elektroniczne 
układy scalone, głośniki, mikrochipy, nadajniki, obwody scalo-
ne, moduły pamięciowe, procesory danych, oprogramowanie 
komputerowe, ładowarki, kasety, kodery, karty pamięciowe, 
karty rozszerzenia, układy pomiarowe, wtyczki, wyświetlacze, 
urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia projekcyjne, smart-
fony, 38 telekomunikacja, elektroniczna transmisja danych, 
emisja treści wideo, komunikacja przez sieci elektroniczne, 
przesyłanie informacji cyfrowych, transfer cyfrowy danych, 
transmisja danych, transmisja filmów wideo, transmisja i odbiór 
radiowy, transmisja danych i nadawanie danych, transmisja da-
nych, wiadomości i informacji, transmisja wiadomości i obra-
zów, transmisja zaszyfrowanych komunikatów, usługi łączno-
ści, usługi transmisji cyfrowej, usługi transmisji głosu i danych, 
usługi transmisji wideo, 42 prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materia-
łów, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, ba-
dania techniczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, 
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania 
naukowe dotyczące ekologii, badania w dziedzinie energii, ba-
dania w dziedzinie techniki, badania naukowe i przemysłowe, 
badania nad procesami przemysłowymi, badania dotyczące 
przetwarzania danych, badania dotyczące projektowania, 
badania i analizy naukowe, prace badawczo-rozwojowe w za-
kresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, 
projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowa-
nie techniczne, opracowanie projektów technicznych, projek-
towanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projek-
towanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków 
towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, usługi projektowania, 

usługi w zakresie technologii informacyjnych, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie programów do przetwarzania danych, projektowanie 
komputerów, projektowanie układów scalonych, projektowa-
nie kodów komputerowych, projektowanie metod produkcji, 
projektowanie systemów informatycznych, przechowywanie 
danych online, przechowywanie danych elektronicznych, 
zarządzanie zasobami cyfrowymi, zdalne administrowanie 
serwerem, zarządzanie projektami komputerowymi, admini-
stracja serwerów, analiza opracowywania produktu, analiza 
naukowa, analizy komputerowe, analizy systemów kompute-
rowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, chmura ob-
liczeniowa, hosting serwerów, wypożyczanie sprzętu kompu-
terowego, wzornictwo i opracowywanie produktów, wypoży-
czanie programów do przetwarzania danych, projektowanie 
mebli, opracowywanie statków powietrznych, 45 zarządzanie 
prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw wła-
sności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjono-
wanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie 
własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektu-
alnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, 
licencjonowanie rejestrowanych wzorów, licencjonowanie 
praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań 
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjo-
nowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań 
i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa 
autorskiego poprzez ich licencjonowanie.

(210) 501925 (220) 2019 07 05
(731) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Paproć

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GV Giovanni Vagabondo półsłodkie

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.22, 26.01.06, 05.01.05
(510), (511) 33 wina musujące.

(210) 501927 (220) 2019 07 04
(731) E.B.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TSL today for the future

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.23, 26.05.01, 26.05.08, 
26.05.18

(510), (511) 11 światła rowerowe, światła do rowerów, rowe-
rowe światełka odblaskowe, lampy kierunkowe do rowerów, 
lampki rowerowe na dynamo, światła odblaskowe na szpry-
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chy rowerowe, lampy przednie do użytku w rowerach, lampy 
LED, urządzenia oświetleniowe LED, lampy bezpieczeństwa 
LED, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolu-
minescencyjnych [LED], zestawy oświetlenia LED do znaków 
podświetlanych, 12 rowery elektryczne, rowery, elektryczne 
rowery składane, części konstrukcyjne rowerów, rowery wy-
posażone w silnik, akcesoria do rowerów do przewożenia 
bagażu, sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, 
39 kontraktowy wynajem pojazdów, wypożyczanie rowe-
rów, usługi współdzielenia rowerów, wypożyczanie i wyna-
jem pojazdów, wynajem silnikowych pojazdów lądowych, 
wynajem pojazdów użytkowych.

(210) 501937 (220) 2019 07 05
(731) CHWALISZ MATEUSZ, Syców
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC

(531) 27.05.17, 27.05.22, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 16 podręczniki [książki], podręczniki, książki 
z nutami, zeszyty do ćwiczeń, przewodniki, książki informa-
cyjne, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, 
ilustrowane albumy, drukowane książki z nutami, albumy we-
selne, książki z grafiką, śpiewniki, zeszyty nutowe, poradniki 
[podręczniki], czasopisma muzyczne, czasopisma fachowe, 
czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], broszury, 
drukowane foldery informacyjne, drukowane czasopisma 
poświęcone tańcowi, drukowane materiały szkoleniowe, 
drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały ilu-
stracyjne, gazety, fotografie [wydrukowane], katalogi, kola-
że, obrazy artystyczne, monografie, materiały drukowane 
do celów instruktażowych, materiały edukacyjne i instrukta-
żowe, plakaty reklamowe, publikacje drukowane, przewodni-
ki drukowane, programy imprez, podręczniki instruktażowe 
z dziedziny muzyki, podręczniki instruktażowe do celów na-
uczania, podręczniki instruktażowe, wizytówki, ulotki, zapro-
szenia na przyjęcia, albumy ślubne, 35 promowanie koncer-
tów muzycznych, promocja [reklama] koncertów, marketing 
imprez i wydarzeń, usługi handlu detalicznego związane 
z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, organizowa-
nie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie imprez w celach 
handlowych i reklamowych, elektroniczne publikowanie 
druków w celach reklamowych, informacja marketingowa, 
promocja [reklama] koncertów, promowanie koncertów 
muzycznych, promowanie wydarzeń specjalnych, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, reklama i marketing, usługi marketingowe, 
usługi reklamowe związane z książkami, doradztwo reklamo-
we i marketingowe, usługi konsultacyjne w zakresie marke-
tingu, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
41 usługi planowania przyjęć, organizowanie rozrywki pod-
czas uroczystości weselnych, prowadzenie imprez rozrywko-
wych, nauka gry na gitarze, doradztwo w zakresie szkoleń, 

nauka śpiewu, opracowywanie podręczników edukacyjnych, 
opracowywanie materiałów edukacyjnych, rozpowszechnia-
nie materiałów edukacyjnych, szkolenia edukacyjne, szkole-
nia z zakresu rozumienia muzyki, tworzenie i prowadzenie 
ćwiczeń do programów muzycznych i lekcji muzyki, usługi 
w zakresie edukacji muzycznej, publikacja materiałów edu-
kacyjnych, publikacja czasopism, publikacja i redagowanie 
książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publi-
kacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do po-
brania), elektroniczna publikacja tekstów i druków innych 
niż reklamowe, w Internecie, muzyczne usługi wydawnicze, 
pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie dokumentów, publikowanie czasopism w po-
staci elektronicznej w Internecie, publikowanie czasopism 
internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych, 
publikowanie czasopism, publikowanie, publikacje multime-
dialne, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, publikowanie książek związanych z rozrywką, 
publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek in-
struktażowych, publikowanie książek, publikowanie fotogra-
fii, publikowanie elektroniczne, publikowanie przewodników 
edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie podręczników, 
publikowanie piosenek, publikowanie materiałów druko-
wanych, publikowanie tekstów edukacyjnych, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych on-line z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, usługi w zakresie publikowania online, usłu-
gi pisania blogów, usługi konsultacyjne związane z publiko-
waniem tekstów pisanych, usługi konsultacyjne w zakresie 
publikacji książek, usługi doradcze w zakresie publikowania, 
udostępnianie publikacji on-line, wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, wydawanie audiobooków, 
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i cza-
sopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie utworów mu-
zycznych, 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślub-
nych, usługi towarzyskie.

(210) 501938 (220) 2019 07 05
(731) SOSNOWSKI TOMASZ WŁODZIMIERZ PIEKARNIA 

CUKIERNIA, Włoszczowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S OD 2003R. Tomasz Sosnowski Piekarnia-Cukiernia

(531) 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.17, 
26.01.18, 26.04.06, 05.07.02, 29.01.13, 26.13.25

(510), (511) 30 pieczywa chrupkie, pieczywo owocowe, 
mieszanki do robienia pieczywa, przekąski z pieczywa 
chrupkiego, kukurydziane smażone bułeczki, zawijane ka-
napki typu wrap, angielskie muffiny, babeczki, bagietki, baj-
gle, bułeczki chrupkie, bułeczki na bazie mąki kukurydzianej, 
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, bułki chrupiące, bułki na-
dziewane, bułki z bekonem, bułki z nadzieniem, chleb, chleb 
bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb 
czosnkowy, chleb na parze, chleb na wpół upieczony, chleb 
naan, chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, 
chleb słodowy, chleb słodowy z owocami, chleb sodowy, 
chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb 
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wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynka-
mi, chleb z ziarnami soi, chleb ze słodką czerwoną fasolą, 
chleb żytni, chrupiące pieczywo, ciastka herbaciane, ciastka 
na bazie drożdży piwnych, ciastka owsiane spożywcze, cien-
kie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, cienkie paluszki 
chlebowe, drożdżowe bułeczki, duński chleb, duńskie bułki, 
duże miękkie bułki, grube paluszki chlebowe, grzanki, her-
batniki do aperitifu, herbatniki owsiane spożywcze, herbatni-
ki słodkie lub słone, herbatniki z cebulą lub serem, maca, 
małe grube naleśniki, miękkie bułeczki, mieszanki na chleb 
słodowy, nadziewane kanapki, nadziewany chleb, niesfer-
mentowany chleb, osłonki chlebowe nadziewane owocami, 
paluszki chlebowe, pumpernikiel, słodkie bułeczki, suchary, 
suchary holenderskie, świeży chleb, tortille, tosty, babki nasy-
cane syropem z aromatem rumowym, batony z orzechów 
w karmelu, bezy, biszkopty parzone, brioszki jako drożdżowe 
bułeczki, ciastka czekoladowe brownie, bułeczki z kremem, 
bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułki chrupiące, 
chińskie ciasteczka księżycowe, chrupiące ciastka z kremem, 
hiszpańskie pączki churros, ciasta czekoladowe, ciasta czeko-
ladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta mro-
żone, ciasta na bazie pomarańczy, ciasta słodkie lub słone, 
ciasta słodowe, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta we-
gańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni, 
ciasta z kremem, ciasta z melasą, ciasteczka, ciasteczka ma-
ślane, ciasteczka migdałowe, ciasteczka z wróżbą, ciastka, 
ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka na patyku, 
ciastka owsiane spożywcze, ciastka w polewie o smaku cze-
koladowym, ciasto francuskie, ciasto kruche, ciasto migdało-
we, ciasto na bazie jaj, ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
o przedłużonej trwałości, ciasto ryżowe wypełnione dże-
mem z fasoli, ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, cienkie 
ciasto bazowe do tart, czekoladowe wafle karmelowe, duń-
skie ciastka maślane, eklerki, gotowane na parze ciastka 
w stylu japońskim, gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta 
francuskiego, gotowe desery jako wyroby piekarnicze, goto-
we spody do ciast, herbatniki, herbatniki czekoladowe, her-
batniki o smaku owocowym, herbatniki oblane czekoladą, 
herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki słodowe do spo-
życia przez ludzi, herbatniki w polewie czekoladowej, her-
batniki w połowie oblane polewą czekoladową, herbatniki 
z polewą lukrową, herbatniki zawierające owoce, herbatniki 
zawierające składniki o smaku czekoladowym, herbatniki 
zbożowe do spożycia przez ludzi, holenderski piernik imbiro-
wy, jadalne wafle, kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, 
kawałki ciast, kremy bawarskie, kruche ciastka maślane czę-
ściowo oblane czekoladą, kruche ciastka maślane częściowo 
oblane polewą o smaku czekoladowym, kruche ciastka ma-
ślane w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka ma-
ślane z polewą czekoladową, kruche ciasto, kruche rurki, lu-
krowane biszkopty, lukrowane ciasto, lukrowane ciasta 
z owocami, magdalenki, mieszanki na ciastka, mrożone cia-
sta jogurtowe, mrożone wyroby piekarnicze, muszelki z cia-
sta, napoleonki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, pączki, 
pasty czekoladowe, paszteciki, pierniczki, piernik, placki, 
placki z nadzieniem owocowym, placki z borówkami, placki 
z kurczakiem, podłużne biszkopty, precle polane czekoladą, 
przekąski w postaci ciast owocowych, cienkie naleśniki, cia-
steczka ptifurki, puddingi bożonarodzeniowe, rogaliki, rożki 
do lodów, serniki, słodkie bułeczki typu muffin, słodkie her-
batniki do spożycia przez ludzi, słodkie drożdżowe bułki duń-
skie, smażone ciasteczka, spody do tarty, szarlotka, tarty, tar-
ty jajeczne, tarty z jabłkami, tarty z owocami, tarty z polewą, 
wafelki, wafelki w polewie czekoladowej, wiedeńskie wypie-
ki, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciast-
karskie z makiem, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby 
cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze zawierające kremy 

i owoce, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby pie-
karnicze zawierające kremy, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami piekarniczymi, sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa pieczywa chrupkiego, pieczywa owoco-
wego, mieszanek do robienia pieczywa, przekąsek z pieczy-
wa chrupkiego, kukurydzianych smażonych bułeczek, zawi-
janych kanapek typu wrap, angielskich muf fin, babeczek, 
bagietek, bajgli, bułeczek chrupkich, bułeczek na bazie mąki 
kukurydzianej, bułeczek słodkich, bułki tartej, bułek, bułek 
chrupiących, bułek nadziewanych, bułek z bekonem, bułek 
z nadzieniem, chleba, chleba bezdrożdżowego, chleba bez-
glutenowego, chleba chrupkiego, chleba czosnkowego, 
chleba na parze, chleba na wpół upieczonego, chleba naan, 
chleba o niskiej zawartości soli, chleba pita, chleba razowe-
go, chleba słodowego, chleba słodowego z owocami, chle-
ba sodowego, chleba w kształcie placków, chleba wielozbo-
żowego, chleba wstępnie upieczonego, chleba z przyprawa-
mi, chleba z rodzynkami, chleba z ziarnami soi, chleba 
ze słodką czerwoną fasolą, chleba żytniego, chrupiącego 
pieczywa, ciastek herbacianych, ciastek na bazie drożdży 
piwnych, ciastek owsianych spożywczych, cienkich kawał-
ków ciasta do przyrządzania tortilli, cienkich paluszków chle-
bowych, drożdżowych bułeczek, duńskiego chleba, duń-
skich bułek, dużych miękkich bułek, grubych paluszków 
chlebowych, grzanek, herbatników do aperitifu, herbatni-
ków owsianych spożywczych, herbatników słodkich lub sło-
nych, herbatników z cebulą lub serem, macy, małych gru-
bych naleśników, miękkich bułeczek, mieszanek na chleb 
słodowy, nadziewanych kanapek, nadziewanego chleba, 
niesfermentowanego chleba, osłonek chlebowych nadzie-
wanych owocami, paluszków chlebowych, pumpernikla, 
słodkich bułeczek, sucharów, sucharów holenderskich, świe-
żego chleba, tortilli, tostów, babek nasycanych syropem 
z aromatem rumowym, batonów z orzechów w karmelu, 
bez, biszkoptów parzonych, brioszek jako drożdżowych bu-
łeczek, ciastek czekoladowych brownie, bułeczek z kremem, 
bułeczek z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułek chrupią-
cych, chińskich ciasteczek księżycowych, chrupiących ciastek 
z kremem, hiszpańskich pączków churros, ciast czekolado-
wych, ciast czekoladowych wykonanych z czekoladowego 
biszkoptu, ciast mrożonych, ciast na bazie pomarańczy, ciast 
słodkich lub słonych, ciast słodowych, ciast w polewie czeko-
ladowej, ciast wegańskich, ciast z bakaliami, ciast z cukierka-
mi, ciast z dyni, ciast z kremem, ciast z melasą, ciasteczek, 
ciasteczek maślanych, ciasteczek migdałowych, ciasteczek 
z wróżbą, ciastek, ciastek czekoladowych, ciastek migdało-
wych, ciastek na patyku, ciastek owsianych spożywczych, 
ciastek w polewie o smaku czekoladowym, ciasta francuskie-
go, ciasta kruchego, ciasta migdałowego, ciasta na bazie jaj, 
ciasta na słodkie wypieki, ciasta o przedłużonej trwałości, 
ciasta ryżowego wypełnionego dżemem z fasoli, ciasta śliw-
kowego, ciasta śniadaniowego, cienkiego ciasta bazowego 
do tart, czekoladowych wafli karmelowych, duńskich ciastek 
maślanych, eklerków, gotowanych na parze ciastek w stylu 
japońskim, gotowych babeczek vol-au-vent z ciasta francu-
skiego, gotowych deserów jako wyrobów piekarniczych, go-
towych spodów do ciast, herbatników, herbatników czekola-
dowych, herbatników o smaku owocowym, herbatników 
oblanych czekoladą, herbatników owsianych spożywczych, 
herbatników słodowych do spożycia przez ludzi, herbatni-
ków w polewie czekoladowej, herbatników w połowie obla-
nych polewą czekoladową, herbatników z polewą lukrową, 
herbatników zawierających owoce, herbatników zawierają-
cych składniki o smaku czekoladowym, herbatników zbożo-
wych do spożycia przez ludzi, holenderskich pierników imbi-
rowych, jadalnych wafli, kandyzowanych ciastek z prażone-
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go ryżu, kawałek ciast, kremów bawarskich, kruchych ciastek 
maślanych częściowo oblanych czekoladą, kruchych ciastek 
maślanych częściowo oblanych polewą o smaku czekolado-
wym, kruchych ciastek maślanych w polewie o smaku czeko-
ladowym, kruchych ciastek maślanych z polewą czekolado-
wą, kruchych ciast, kruchych rurek, lukrowanych biszkoptów, 
lukrowanych ciast, lukrowanych ciast z owocami, magdale-
nek, mieszanek na ciastka, mrożonych ciast jogurtowych, 
mrożonych wyrobów piekarniczych, muszelek z ciasta, na-
poleonek, nieupieczonych ciast bez nadzienia, pączków, 
past czekoladowych, pasztecików, pierniczków, pierników, 
placków, placków z nadzieniem owocowym, placków z bo-
rówkami, placków z kurczakiem, podłużnych biszkoptów, 
precli polanych czekoladą, przekąsek w postaci ciast owoco-
wych, cienkich naleśników, ciasteczek ptifurek, puddingów 
bożonarodzeniowych, rogalików, rożków do lodów, serni-
ków, słodkich bułeczek typu muffin, słodkich herbatników 
do spożycia przez ludzi, słodkich drożdżowych bułek duń-
skich, smażonych ciasteczek, spodów do tart, szarlotek, tart, 
tart jajecznych, tart z jabłkami, tart z owocami, tart z polewą, 
wafelków, wafelków w polewie czekoladowej, wiedeńskich 
wypieków, wyrobów ciastkarskich nadziewanych owocami, 
wyrobów ciastkarskich z makiem, wyrobów ciastkarskich 
z owocami, wyrobów cukierniczych z mąki, wyrobów piekar-
niczych zawierających kremy i owoce, wyrobów piekarni-
czych zawierających owoce, wyrobów piekarniczych zawie-
rających kremy.

(210) 501939 (220) 2019 07 05
(731) JANOWICZ RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sushi World

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 25.07.20
(510), (511) 30 sushi, 35 usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, sprzedaż detaliczna lub hurtowa sushi, usługi 
handlu detalicznego lub hurtowego związane ze sprze-
dażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 
43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi 
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browa-
rem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary 
przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hote-
lowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hote-
lach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi 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 tu-
rystów, usługi restauracji hotelowych, restauracje oferujące 
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie 
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie in-
formacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów 
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze 
dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 

obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w za-
kresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowa-
nia posiłków, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi 
kateringowe oferujące kuchnię japońską, usługi restauracji 
japońskich, przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpo-
średniego spożycia.

(210) 501956 (220) 2019 07 08
(731) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA 

ROKOKO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perukmania WIG SHOP

(531) 29.01.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17
(510), (511) 26 chusty do włosów, dekoracyjne akcesoria 
do włosów, ludzkie włosy, peruki, ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztucz-
ne włosy, sztuczne włosy, taśma do mocowania peruk, taśma 
do mocowania tupecika do głowy, tupety, peruczki, tupety 
(sztuczne włosy), włosy do przedłużania, włosy syntetyczne.

(210) 501958 (220) 2019 07 08
(731) BIACOMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biacomex biuro podróży

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.07.09, 03.07.16, 26.04.04
(510), (511) 35 reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama radiowa, reklama onli-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
organizacja wystaw w celach reklamowych, informacja 
marketingowa, 39 transport pasażerski, transport autobu-
sowy, transport autokarowy pasażerów, transport drogowy 
pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport lądo-
wy osób, usługi autokarów pasażerskich, usługi kierowców, 
usługi transportowe autokarowe, usługi transportu drogo-
wego dla pasażerów, usługi transportu mikrobusami, usługi 
transportu pasażerskiego drogą lądową, usługi w zakresie 
transportu drogowego dla osób, zapewnianie transpor-
tu drogowego osobom w podeszłym wieku, zapewnianie 
transportu pasażerów drogą lądową, transport pasażerski, 
transport autobusowy, transport autokarowy pasażerów, 
transport drogowy pasażerów, transport drogowy podróż-
nych, transport lądowy osób, usługi autokarów pasażer-
skich, usługi kierowców, usługi transportu drogowego dla 
pasażerów, usługi transportu mikrobusami, zapewnianie 
transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, za-
pewnianie transportu pasażerów drogą lądową, informacja 
o transporcie, rezerwowanie transportu za pośrednictwem 
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światowych sieci komputerowych, skomputeryzowane 
usługi informacyjne w zakresie transportu, rezerwacja trans-
portu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, or-
ganizowanie transportu i podróży, udostępnianie danych 
związanych z rozkładami jazdy, udostępnianie danych zwią-
zanych z metodami transportu, udzielanie informacji doty-
czących transportu i podróży, udzielanie informacji doty-
czących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych 
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, usługi dorad-
cze związane z transportem drogowym, usługi rezerwacji 
w zakresie transportu lądowego, usługi transportu pojazda-
mi silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu 
drogowego, usługi w zakresie organizowania transportu, 
zarządzanie ruchem pojazdów dzięki zaawansowanym sie-
ciom komunikacyjnym i technologii, doradztwo w zakre-
sie planowania trasy podróży, dostarczanie biletów w celu 
umożliwienia ich posiadaczom podróży, koordynowanie 
planów podróży dla osób prywatnych i grup, organizowa-
nie podróży biznesowych, organizowanie podróży zagra-
nicznych dla celów kulturalnych, organizowanie transportu 
pasażerskiego, organizowanie transportu dla pasażerów 
biznesowych, organizowanie wycieczek autokarowych, or-
ganizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wy-
cieczek zagranicznych, planowanie i rezerwowanie podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, planowa-
nie trasy podróży, planowanie, organizowanie i rezerwowa-
nie podróży za pomocą środków elektronicznych, rezerwa-
cja biletów na podróż, rezerwacja miejsc na podróż autoka-
rem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, 
rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, 
rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, rezerwo-
wanie transportu autokarowego, skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące podróży, transport bagażu podróż-
nego, transport pasażerów mikrobusem, udzielanie infor-
macji dotyczących transportu pasażerskiego, udzielanie in-
formacji dotyczących podróży, udzielanie informacji online 
na temat podróży, usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi 
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi rezer-
wacji w zakresie wycieczek, agencje rezerwacji podróży, 
doradztwo w dziedzinie podróży biznesowych świadczo-
ne przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo 
w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi te-
lefonicznej i infolinie, informacje dla podróżnych odnośnie 
zakłóceń spowodowanych niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi, obsługa naziemna pasażerów, organizacja 
i rezerwacja podróży, organizowanie i rezerwowanie podró-
ży w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie po-
dróży z i do hotelu, organizowanie transportu wakacyjnego, 
organizowanie wczasów, organizowanie wycieczek [krót-
kich podróży], planowanie i rezerwowanie podróży liniami 
lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, rezerwa-
cja miejsc na transport wodny, rezerwacja miejsc na trans-
port powietrzny, świadczenie usług w zakresie wycieczek 
ze zwiedzaniem, usługi agencji podróży w zakresie podróży 
biznesowych, usługi biur podróży, mianowicie organizo-
wanie transportu dla podróżnych, usługi przewodników 
turystycznych, usługi rezerwacji podróży lotniczych, usługi 
rezerwacji biletów na podróż, usługi w zakresie rezerwacji 
wycieczek morskich, wydawanie biletów na podróż, usługi 
w zakresie rezerwacji biletów lotniczych.

(210) 501961 (220) 2019 07 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zawiercie

(540) (znak słowny)

(540) SZMUGLER
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe 
nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papie-
rosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, elektro-
niczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji 
nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inha-
lacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne 
substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektro-
nicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, atomi-
zery do papierosów elektronicznych, kartomizery do pa-
pierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów 
elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elek-
tronicznych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] 
zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, płyn do papie-
rosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propy-
lenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] za-
wierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papiero-
sach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, elektroniczne 
fajki do tytoniu, cygara elektroniczne, filtry do tytoniu, filtry 
do papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania 
doustnego, środki czyszczące do papierosów elektronicz-
nych, przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy nie z metalu 
szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji handlowych 
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji do-
tyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line.

(210) 501962 (220) 2019 07 08
(731) BCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BCAST
(510), (511) 9 aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania 
radiowego, interaktywne oprogramowanie komputerowe, 
interfejsy komputerowe, nadajniki [telekomunikacja], nadaj-
niki sygnałów elektronicznych, oprogramowanie kompute-
rowe, platformy oprogramowania komputerowego, progra-
my komputerowe do użycia w telekomunikacji, przenośny ra-
diowy sprzęt nadawczo - odbiorczy, urządzenia do transmi-
sji, zespoły nadawcze [telekomunikacja], anteny, urządzenia 
do łączności bezprzewodowej, bezprzewodowe urządzenia 
komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych, anteny 
radiowe, anteny sygnałowe, anteny do sygnałów radiowych, 
anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, 
anteny jako urządzenia komunikacyjne, sprzęt telekomuni-
kacyjny, urządzenia telekomunikacyjne, telekomunikacyjne 
urządzenia cyfrowe, urządzenia do przetwarzania sygnałów 
telekomunikacyjnych, urządzenia i przyrządy telekomunika-
cyjne, urządzenia telekomunikacyjne do użytku w sieciach 
radiofonii komórkowej, urządzenia do nagrywania do nośni-
ków dźwięku i obrazu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, 
sprzęt do zapisu danych, urządzenia do nagrywania obrazu, 
nadajniki cyfrowe, 37 naprawa i konserwacja sprzętu kom-
puterowego do urządzeń przetwarzających dane, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa 
sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, montaż 
i naprawa anten, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu 
komunikacyjnego, konserwacja urządzeń telekomunika-
cyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń te-
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lekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu teleko-
munikacyjnego, doradztwo w zakresie telekomunikacji, in-
formacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieci kompute-
rowe i dostęp do Internetu, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie informacji, 
transmisja, w tym cyfrowa, danych, dźwięku i obrazu, także 
przez radio, telewizję, drogą satelitarną, kablową, przez eter 
i elektronicznie, transfer strumieniowy danych, transmisja 
plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, trans-
misja programów telewizyjnych, usługi doradcze i konsul-
tacyjne związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem 
do łączności bezprzewodowej, usługi łączności cyfrowej, 
usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne świad-
czone w oparciu o Internet, usługi telekomunikacyjnej sie-
ci cyfrowej, usługi transmisyjne, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania informacji, doradztwo w zakresie telekomu-
nikacji, transmisja danych, przesyłanie informacji cyfrowych, 
przekazywanie informacji za pomocą radia, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania wiadomości, przesyłanie informacji 
drogą on-line, usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami 
komputerowymi, usługi informacyjne dotyczące telekomu-
nikacji, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radio-
wych sieci komórkowych, usługi transmisji danych przez 
sieci telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne w zakre-
sie dystrybucji danych, usługi w zakresie transmisji i odbioru 
danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świad-
czone przez Internet, intranet i extranet, usługi telekomu-
nikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
w Internecie i innych mediach, transfer cyfrowy danych, cy-
frowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja 
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem 
sieci kablowych lub bezprzewodowych, nadawanie bez-
przewodowe, 42 badania i konsultacje w zakresie projektów 
technicznych, doradztwo radiowo - techniczne, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
związane z oprogramowaniem do systemów komunika-
cyjnych, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja i utrzymanie 
programów komputerowych, inżynieria techniczna, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu 
do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz oprogramowa-
nia i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie 
projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi naukowe i technologiczne, usługi pro-
jektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunika-
cyjnego, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usłu-
gi w zakresie audytu i analizy systemów informatycznych 
i oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa 
[PaaS], projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyj-
nego, analiza sygnałów telekomunikacyjnych, projektowa-
nie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, 
wynajem komputerów i oprogramowania komputerowego, 
wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron 
internetowych, monitoring systemów sieciowych, doradz-
two techniczne w dziedzinie telekomunikacji, usługi monito-
rowania systemów komputerowych, monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, projekto-
wanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu 
do bezprzewodowej transmisji danych, usługi projektowania 
dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, opra-
cowywanie systemów do przesyłania danych, wypożyczanie 

oprogramowania użytkowego, usługi doradcze i informacyj-
ne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputero-
wego, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego.

(210) 501970 (220) 2019 07 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zawiercie

(540) (znak słowny)
(540) BELFERKA
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe 
nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papiero-
sy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, elektroniczne 
fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotyno-
wej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawie-
rających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kar-
tridże do papierosów elektronicznych, atomizery do papie-
rosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektro-
nicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych [e-
-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aro-
maty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkła-
dów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektronicz-
ne, filtry do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do pa-
pierosów elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla 
palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie infor-
macji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line.

(210) 501972 (220) 2019 07 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zawiercie

(540) (znak słowny)
(540) SKITTLESKA
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe 
nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papiero-
sy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, elektroniczne 
fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotyno-
wej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawie-
rających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kar-
tridże do papierosów elektronicznych, atomizery do papie-
rosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektro-
nicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aroma-
ty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych  
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aro-
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maty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkła-
dów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektronicz-
ne, filtry do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do pa-
pierosów elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla 
palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie infor-
macji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(210) 501976 (220) 2019 07 08
(731) BIACOMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biacomex autokary & busy

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.01, 03.07.16, 
03.07.17, 03.07.21, 03.07.24, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 
26.04.15

(510), (511) 35 reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama radiowa, reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, or-
ganizacja wystaw w celach reklamowych, informacja mar-
ketingowa, 39 transport pasażerski, transport autobusowy, 
transport autokarowy pasażerów, transport drogowy pa-
sażerów, transport drogowy podróżnych, transport lądowy 
osób, usługi autokarów pasażerskich, usługi kierowców, usłu-
gi transportowe autokarowe, usługi transportu drogowego 
dla pasażerów, usługi transportu mikrobusami, usługi trans-
portu pasażerskiego drogą lądową, usługi w zakresie trans-
portu drogowego dla osób, zapewnianie transportu drogo-
wego osobom w podeszłym wieku, zapewnianie transportu 
pasażerów drogą lądową.

(210) 501980 (220) 2019 07 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zawiercie

(540) (znak słowny)
(540) MARIONETKA
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe 
nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papiero-
sy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, elektroniczne 
fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotyno-
wej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawie-
rających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kar-
tridże do papierosów elektronicznych, atomizery do papie-
rosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektro-
nicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych [e-
-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aro-
maty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkła-

dów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektronicz-
ne, filtry do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do pa-
pierosów elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla 
palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie infor-
macji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(210) 501981 (220) 2019 07 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zawiercie

(540) (znak słowny)
(540) FETYSZKA
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe 
nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papiero-
sy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, elektroniczne 
fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotyno-
wej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawie-
rających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kar-
tridże do papierosów elektronicznych, atomizery do papie-
rosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektro-
nicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych [e-
-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aro-
maty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkła-
dów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektronicz-
ne, filtry do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do pa-
pierosów elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla 
palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie infor-
macji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(210) 501982 (220) 2019 07 08
(731) HAIR PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIR ME. EXCLUSIVE HAIR EXTENSIONS
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.19

(510), (511) 26 kosmyki włosów, ludzkie włosy, spinki [kla-
merki] do włosów, peruki, syntetyczne treski, szydełka, szy-
dło do przewlekania tasiemek lub sznurków, tupety, perucz-
ki, włosy do przedłużania, wsuwki do włosów.

(210) 501991 (220) 2019 07 08
(731) MAK DOM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,  

Stara Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWY SOŁACZ MAK DOM

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 27.05.17, 27.03.11, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.10, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 13.01.10, 12.01.10

(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi fi-
nansowe dotyczące budowy nieruchomości, finansowanie 
projektów deweloperskich, usługi dewelopera w zakresie 
usług finansowych, 37 usługi budowlane, usługi realizacji 
inwestycji budowlanych jako usługi budowlane, usługi de-
welopera w zakresie usług budowlanych.

(210) 501993 (220) 2019 07 08
(731) ZIELONE BUTELKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONE BUTELKI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 
26.04.22, 05.03.04, 05.03.13, 05.03.16, 19.07.01, 19.07.25

(510), (511) 32 wina bezalkoholowe, 33 wina, wina ekolo-
giczne, wina organiczne.

(210) 501995 (220) 2019 07 08
(731) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) jedz pij WARSZAWO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.05

(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie targów handlowych, orga-
nizowanie i prowadzenie targów biznesowych, promocja 
sprzedaży, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
41 organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, organizowanie turniejów, orga-
nizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sporto-
wych, organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, 
kulturalnych, artystycznych, muzycznych, organizowanie 
festiwali, organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych 
mających na celu przybliżanie tradycji gorzelniczo kulinar-
nych poprzez degustacje, degustacje napojów alkoholo-
wych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje 
żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych, imprezy 
z degustacją napojów alkoholowych i żywności w celach 
rozrywkowych i edukacyjnych.

(210) 501997 (220) 2019 07 08
(731) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eat drink WARSAW

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.14

(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie targów handlowych, orga-
nizowanie i prowadzenie targów biznesowych, promocja 
sprzedaży, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
41 organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, organizowanie turniejów, orga-
nizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sporto-
wych, organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, 
kulturalnych, artystycznych, muzycznych, organizowanie 
festiwali, organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych 
mających na celu przybliżanie tradycji gorzelniczo kulinar-
nych poprzez degustacje, degustacje napojów alkoholo-
wych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje 
żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych, imprezy 
z degustacją napojów alkoholowych i żywności w celach 
rozrywkowych i edukacyjnych.
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(210) 501998 (220) 2019 07 08
(731) LOCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOCCO

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.12, 
26.03.01, 26.03.06

(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, persona-
lizowane japonki, personalizowane obuwie plażowe, per-
sonalizowane obuwie męskie i damskie, personalizowane 
obuwie gumowe, personalizowane obuwie codzienne, 
personalizowane balerinki [obuwie], personalizowane obu-
wie dla kobiet, personalizowane sandały, personalizowane 
buty plażowe, personalizowane klapki, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadze-
nia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem 
telekomunikacji następujących towarów: obuwie, odzież, 
nakrycia głowy, personalizowane japonki, personalizowane 
obuwie plażowe, personalizowane obuwie męskie i dam-
skie, personalizowane obuwie gumowe, personalizowane 
obuwie codzienne, personalizowane balerinki [obuwie], per-
sonalizowane obuwie dla kobiet, personalizowane sandały, 
personalizowane buty plażowe, personalizowane klapki.

(210) 502000 (220) 2019 07 08
(731) PACHOLEWSKA-URGACZ IRENA KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO LAW FIRST, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAW FIRST

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, publikacje elektroniczne, pliki multimedialne do po-
brania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, biuletyny 
elektroniczne do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, 
do pobrania, e-booki, książki audio, podręczniki szkoleniowe 
w formacie elektronicznym, nagrania audio i wideo, podca-
sty, videocasty, terminarze i organizery do pobrania, które 
można wydrukować, 16 materiały drukowane, publikacje 
drukowane, publikacje edukacyjne, materiały edukacyjne 
i szkoleniowe, kalendarze, książki, podręczniki edukacyjne, 
41 edukacja, nauczanie i szkolenia, usługi edukacyjne do-
tyczące prawa, publikacja materiałów edukacyjnych, publi-
kowanie tekstów edukacyjnych, pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, organizacja webinariów, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-

nie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, szkolenia z zakresu świadczenia usług 
prawnych, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, za-
pewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów szko-
leniowych, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, szkolenia 
z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownika-
mi, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, 45 usługi 
prawne, usługi prawne z zakresy prawa pracy, usługi radców 
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych, usługi w zakresie pomocy 
prawnej, porady prawne i zastępstwo procesowe, udziela-
nie informacji związanej ze sprawami prawnymi, doradztwo 
w sporach sądowych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzy-
gania sporów, usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, usługi 
arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi kon-
sultacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bada-
nia [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, dostar-
czanie informacji prawnych, sporządzanie ekspertyz praw-
nych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia 
zgodności z prawami i regulacjami, usługi prawne świadczo-
ne w związku z procesami sądowymi, usługi weryfikacji da-
nych przed zatrudnieniem, doradztwo prawne w dziedzinie 
opodatkowania, usługi prawne dotyczące praw własności 
intelektualnej.

(210) 502003 (220) 2019 07 08
(731) GRUPA CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowy Sącz

(540) (znak słowny)
(540) PIZZA CEZAR
(510), (511) 30  pizza, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, 
usługi restauracyjne.

(210) 502005 (220) 2019 07 08
(731) TĄPOROWSKI HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE HENBUD, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HENBUD 1996

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 
01.05.03

(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, budowlane 
elementy z betonu, betonowe elementy brukowe, gotowe 
betonowe elementy budowlane, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, niemetalowe budowlane elemen-
ty fasadowe, fryzy jako niemetalowe elementy budowlane, 
niemetalowe modułowe elementy budowlane, prefabry-
kowane, niemetalowe elementy budowlane, elementy bu-
dowlane z imitacji drewna, wstępnie formowane niemetalo-
we elementy budowlane, konstrukcyjne elementy niemeta-
lowe dla budownictwa, niemetalowe elementy budowlane 
w postaci płyt, elementy dystansowe będące elementami 
budowlanymi wykonane z cementu wzmocnionego włók-
nami, niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku 
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w budownictwie, niemetalowe elementy wykończeniowe 
do zabezpieczania budynków przed wodą, prefabrykowane 
niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu, 
beton, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla bu-
downictwa.

(210) 502007 (220) 2019 07 09
(731) AEMCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprze-
daż drukarek 3D, pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż skanerów 3D, pośrednictwo w kontraktach na kup-
no i sprzedaż filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek 
3D, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż maszyn 
skanujących, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
maszyn drukujących, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż 
skanerów 3D, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż dru-
karek 3D, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż filamentu 
z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż maszyn skanujących, pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż maszyn drukujących, reklamowanie ska-
nerów 3D na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamo-
wanie drukarek 3D na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, 
reklamowanie filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek 
3D na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie 
maszyn skanujących na sprzedaż za pośrednictwem Interne-
tu, reklamowanie maszyn drukujących na sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej skanerów 3D, 
usługi sprzedaży detalicznej drukarek 3D, usługi sprzedaży 
detalicznej filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek 
3D, usługi sprzedaży detalicznej maszyn skanujących, usługi 
sprzedaży detalicznej maszyn drukujących, usługi sprzedaży 
hurtowej skanerów 3D, usługi sprzedaży hurtowej drukarek 
3D, usługi sprzedaży hurtowej filamentu z tworzywa sztucz-
nego do drukarek 3D, usługi sprzedaży hurtowej maszyn ska-
nujących, usługi sprzedaży hurtowej maszyn drukujących.

(210) 502013 (220) 2019 07 09
(731) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) OLIGOMINERALE
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 502016 (220) 2019 07 09
(731) COSMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COSMEDICA
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne 
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-

jące, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, 
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, ba-
dania opinii publicznej, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, 39 transport, pakowanie i składo-
wanie towarów, 41 usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwi-
czenia fizyczne], 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
44 usługi medyczne.

(210) 502038 (220) 2019 07 09
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zawiercie

(540) (znak słowny)
(540) KOLCZATKA
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe 
nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papiero-
sy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, elektroniczne 
fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotyno-
wej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawie-
rających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kar-
tridże do papierosów elektronicznych, atomizery do papie-
rosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektro-
nicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aroma-
ty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych 
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślin-
ną, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromaty-
zujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne 
niż olejki eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara 
elektroniczne, filtry do papierosów, filtry do tytoniu, filtry 
do papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania 
doustnego, środki czyszczące do papierosów elektronicz-
nych, przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu 
szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji handlowych 
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji doty-
czących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem In-
ternetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(210) 502049 (220) 2019 07 08
(731) PAZDAN KRZYSZTOF P.P.H.U. ORION, Żnin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Leśny Dom Seniora NOWY STANDARD ŻYCIA
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(531) 05.01.16, 05.01.06, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 świadczenie usług przez domy opieki nad 
starszymi ludźmi, doradztwo dotyczące opieki nad osobami 
starszymi w zakresie zdrowia, usługi domów opieki, usługi 
szpitalnych domów opieki, usługi domowej opieki zdrowot-
nej, usługi leczenia medycznego świadczone przez domy 
opieki, usługi doradztwa medycznego świadczone przez 
domy opieki, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowot-
nej w domach, usługi opieki wyręczającej w postaci domo-
wej pomocy pielęgniarskiej, doradztwo dotyczące ochrony 
zdrowia, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, 
organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej sta-
rości, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekon-
walescentów, ośrodki zdrowia, usługi informacyjne w za-
kresie opieki zdrowotnej, usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej, usługi terapeutyczne, 
zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, 
zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, 
usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, pielę-
gniarstwo geriatryczne, doradztwo medyczne w zakresie 
geriatrii, udostępnianie informacji medycznych w zakresie 
geriatrii, zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie 
leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia medyczne-
go, badania medyczne, informacja medyczna, konsultacje 
medyczne, poradnictwo medyczne, pomoc medyczna, me-
dyczne badania osób, usługi opieki medycznej, usługi oceny 
medycznej, usługi informacji medycznej, udzielanie infor-
macji medycznej, świadczenie pomocy medycznej, opieka 
pielęgniarska.

(210) 502050 (220) 2019 07 08
(731) SARNA JOLANTA F.H.U. SARNA PRAWDZIWE LODY, 

Ząbkowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARNA prawdziwe lody

(531) 08.01.18, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody włoskie, lody 
truflowe, lody owocowe, lody wielosmakowe, sorbety, lody 
mleczne, lody zawierające czekoladę, lody z owocami, lody 
bez mleka, lody na patyku, lody w proszku, lody na bazie 
jogurtu, lody o smaku czekoladowym, mieszanki na sorbe-
ty, jogurt mrożony jako lody spożywcze, mrożone wyroby 
cukiernicze zawierające lody, lody owocowe w postaci ba-
tonów, napoje na bazie kawy zawierające lody, lody wodne 
o smaku owocowym w postaci lizaków, 43 usługi kawiarni, 
kawiarnia, usługi barów kawowych, dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, oferowanie żywności i napo-
jów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowa-
nie jedzenia i napojów, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, lodziarnie.

(210) 502051 (220) 2019 07 08
(731) KOT ANNA MOTO-MEDIA, Kąkolewnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOCYKLISTA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.17
(510), (511) 41 publikowanie materiałów multimedialnych on-
line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania, usługi wydawnicze, wyda-
wanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie katalogów, 
wydawanie przewodników turystycznych, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednic-
twem środków skomputeryzowanych, wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.

(210) 502052 (220) 2019 07 08
(731) GÓRNY PAWEŁ 100% CZEKOLADY, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% CZEKOLADY

(531) 08.01.22, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 pasta z orzechów, masło z orzechów, orzechy 
przetworzone, 30 czekolada, gorąca czekolada, czekolada 
mleczna, czekoladki, czekolada bezmleczna, nadziewana 
czekolada, czekolada pitna, czekolada nielecznicza, ciasta 
czekoladowe, słodycze czekoladowe, batony czekoladowe, 
pasty czekoladowe, posypka czekoladowa, jajka czekola-
dowe, ciastka czekoladowe, gofry czekoladowe, herbatni-
ki czekoladowe, czekoladowa kawa, desery czekoladowe, 
ekstrakty czekoladowe, czekoladowe fondue, cukierki cze-
koladowe, napoje czekoladowe, kremy czekoladowe, sos 
czekoladowy, musy czekoladowe, wafle czekoladowe, precle 
polane czekoladą, herbatniki oblane czekoladą, czekoladki 
z nadzieniem, czekolada z bąbelkami, czekoladowe dodatki 
smakowe, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego 
biszkoptu, produkty na bazie czekolady, napoje zawierające 
czekoladę, czekoladki z likierem, czekolada z alkoholem, kró-
liczki z czekolady, orzechy w czekoladzie, czekoladowe wafle 
karmelowe, marcepan w czekoladzie, kawałeczki czekola-
dy do deserów, wyroby cukiernicze z czekolady, czekolada 
mleczna w tabliczkach, mieszanki czekolady na gorąco, na-
dzienia na bazie czekolady, napoje sporządzone z czekola-
dy, praliny wytworzone z czekolady, czekoladki w kształcie 
muszelek, czekoladki w kształcie pralinek, napoje czekolado-
we z mlekiem, gofry z polewą czekoladową, czekoladowe 
ozdoby do ciast, batoniki z polewą czekoladową, polewa lub 
posypka czekoladowa, herbatniki w polewie czekoladowej, 
batoniki z nadzieniem czekoladowym, ciasta w polewie cze-
koladowej, migdały w polewie czekoladowej, napoje mrożo-
ne na bazie czekolady, dekoracje z czekolady na choinki, pro-
dukty cukiernicze uformowane z czekolady, gotowe desery 
na bazie czekolady, czekoladki w kształcie koników morskich, 
nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, czeko-
ladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, wyroby cze-
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koladowe do dekoracji ciast, batoniki nugatowe w polewie 
czekoladowej, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierni-
czych, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, wy-
roby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, cienkie płaty 
czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, nadzienia 
na bazie czekolady do placków i ciast, ciasta, mąka orzecho-
wa, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych, 
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, udzie-
lanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów.

(210) 502053 (220) 2019 07 09
(731) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA 

JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) THE SPAGHETTI INCIDENT
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papiero-
we, etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii 
z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, 
fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w za-
kresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlo-
wej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, 
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i infor-
mowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 prze-
syłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych 
i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przy-
dzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez termi-
nale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, 
usługi zapewniania dostępu do treści portali internetowych, 
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiada-
miania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazy-
wania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci tele-
fonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie 
połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron 
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bez-
pośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi 
gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, 
bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, 
zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 502057 (220) 2019 07 09
(731) KALERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) KALERT
(510), (511) 9 inteligentne bransoletki (przyrządy pomiaro-
we), przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, 
telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia monitorujące, 
inne niż do celów medycznych, urządzenia systemu GPS.

(210) 502113 (220) 2019 07 10
(731) IT POMOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SimpleCollect
(510), (511) 9 program komputerowy.

(210) 502114 (220) 2019 07 10
(731) Gajda Stanisław PIERWSZA PRYWATNA KLINIKA 

STOMATOLOGICZNA dr n. med. STANISŁAW GAJDA, 
Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr gajda KLINIKA STOMATOLOGICZNA PIERWSZA 

PRYWATNA OD 1983 ROKU

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 wszczepialne protezy, protezy dentystyczne, 
protezy w postaci wkładów, protezy stosowane w stomato-
logii, implanty stosowane w stomatologii, protezy do wszcze-
piania do żuchwy, implanty [protezy] do chirurgii stomatolo-
gicznej, protezy dentystyczne w postaci wkładów, protezy 
w postaci częściowych koron zębowych, protezy w postaci 
pełnych koron zębowych, materiały na implanty do użytku 
w chirurgii stomatologicznej [protezy], protezy z porcela-
ny o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane do struktury 
szkliwa, protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przy-
twierdzane do struktury zębiny, protezy acetalowe, protezy 
akrylowe, protezy szkieletowe, korony dentystyczne, korony 
porcelanowe, korony pełnoceramiczne, korony cyrkonowe, 
mosty do implantów do celów dentystycznych, 40 produk-
cja na zamówienie protez stomatologicznych i sztucznych 
szczęk, usługi technika dentystycznego, 42 usługi laborato-
ryjne w zakresie badań stomatologicznych, 44 stomatologia 
z sedacją, stomatologia zachowawcza, pomoc stomatolo-
giczna, stomatologia kosmetyczna, doradztwo związane 
ze stomatologią, usługi doradcze dotyczące implantów pro-
tetycznych, dopasowywanie sztucznych kończyn, przyrzą-
dów do protetyki i protez, dopasowywanie przyrządów pro-
tetycznych, usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, 
konsultacje dentystyczne, badania rentgenowskie w celach 
medycznych, usługi rentgenowskie, rentgenodiagnostyka, 
tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne, ra-
diowizjografia cyfrowa, usługi ortodontyczne, udzielanie 
informacji na temat stomatologii, chirurgia, endodoncja, 
pedodoncja, protetyka, implantologia, profilaktyka stomato-
logiczna, leczenie i odtwarzanie narządu żucia jako układu 
stomatognatycznego, usługi w zakresie leczenia próchnicy, 
leczenia kanałowego, leczenia kanałowego pod mikrosko-
pem, wybielania zębów, regeneracji kości, podnoszenia dna 
zatoki szczękowej, usuwania zębów, chirurgicznego usuwa-
nia zębów, plastyki dziąseł, kiretażu, usuwania kamienia na-
zębnego, wybielania zębów, piaskowania zębów, lakowania 
zębów, fluoryzacji, instruktażu higieny jamy ustnej, uzupeł-
niania protetycznego na implantach.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 490480, 499696

2 499010

3 488749, 492659, 499010, 499293, 499533, 499540, 499541, 500007, 500075, 500076, 500361, 500363, 500364, 
500373, 500383, 500389, 500479, 500507, 500997, 501008, 501150, 501217, 501509, 502016

4 478296

5 480349, 499293, 499478, 499516, 499537, 499538, 499691, 499698, 500006, 500007, 500013, 500075, 500076, 
500090, 500169, 500171, 500173, 500243, 500361, 500363, 500364, 500373, 500383, 500389, 500459, 500479, 
500556, 501217, 501232, 501961, 501970, 501972, 501980, 501981, 502016, 502038

6 494086, 494088, 499229, 501212, 501350, 501358

7 499010, 499229, 499343, 501127, 501212, 501826

8 499010, 501212

9 494086, 494088, 498405, 499158, 499397, 499696, 499790, 499837, 500490, 500491, 500492, 500493, 500494, 
500531, 501037, 501212, 501357, 501365, 501366, 501514, 501826, 501835, 501880, 501884, 501923, 501962, 
502000, 502057, 502113

10 500007, 500075, 500076, 500083, 500361, 500363, 500364, 500383, 500389, 501357, 501366, 502016, 502114

11 499010, 500072, 500431, 501826, 501927

12 499900, 501711, 501712, 501713, 501927

14 501614, 501711, 501712, 501713

16 494086, 494088, 499010, 499158, 499540, 499696, 499790, 500078, 500281, 500283, 500303, 500305, 500490, 
500491, 500492, 500493, 500494, 500531, 501212, 501365, 501514, 501711, 501712, 501713, 501732, 501744, 
501785, 501788, 501937, 502000, 502053

17 501693, 501701

18 494086, 494088, 499010, 500373, 501711, 501712, 501713

19 492047, 494086, 494088, 501350, 501358, 501585, 501586, 501587, 501701, 501732, 501744, 502005

20 499010, 499540, 500093, 500251, 501891

21 499010, 499540

22 494086, 494088

24 498986, 499010, 499540, 500251, 501693

25 493437, 496084, 496101, 496115, 498986, 499010, 499403, 499540, 499684, 499790, 499900, 500373, 500490, 
500491, 500492, 500493, 500494, 500531, 500550, 501514, 501624, 501693, 501711, 501712, 501713, 501784, 
501835, 501880, 501884, 501998

26 501956, 501982

28 494086, 494088, 499684, 499790, 499900, 500373, 501233, 501771, 501772, 501774, 501775, 501776, 501777, 
501785, 501786, 501787, 501788, 501789, 501790, 501791, 501792, 501795, 501798, 501800, 501804

29 494727, 499010, 499455, 499540, 500255, 500347, 501150, 501419, 501525, 501593, 501595, 501597, 501877, 
502052

30 492893, 499010, 499540, 499955, 500098, 500255, 500373, 500536, 501419, 501525, 501720, 501877, 501938, 
501939, 502003, 502050, 502052

31 490480, 499010, 499696, 499773, 499833, 499834, 499835, 499840, 499842, 499855, 499857, 499858, 500303, 
500305, 500333, 500507, 501419, 501525

32 499010, 499403, 499489, 499540, 499703, 499833, 499834, 499835, 499840, 499842, 499855, 499857, 499858, 
499907, 499909, 499910, 499911, 499913, 499914, 500043, 500098, 500354, 500441, 500444, 500446, 500556, 
501150, 501521, 501525, 501562, 501584, 501745, 501813, 501993, 502013
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33 491878, 499010, 499489, 499540, 499703, 499741, 499742, 499760, 499762, 499765, 500441, 500446, 500507, 
501150, 501254, 501925, 501993

34 499010, 499540, 501961, 501970, 501972, 501980, 501981, 502038

35 488779, 490480, 490839, 494086, 494088, 496084, 496101, 496115, 498628, 498986, 499010, 499015, 499158, 
499403, 499540, 499652, 499653, 499696, 499790, 499833, 499834, 499835, 499840, 499842, 499855, 499857, 
499858, 499907, 499909, 499910, 499911, 499913, 499914, 500078, 500251, 500303, 500305, 500333, 500347, 
500431, 500444, 500467, 500490, 500491, 500492, 500493, 500494, 500508, 500550, 500559, 500975, 500983, 
501020, 501037, 501212, 501217, 501222, 501223, 501350, 501357, 501358, 501365, 501366, 501389, 501479, 
501514, 501584, 501703, 501711, 501712, 501713, 501732, 501744, 501748, 501781, 501831, 501835, 501891, 
501892, 501893, 501896, 501905, 501937, 501938, 501939, 501958, 501961, 501970, 501972, 501976, 501980, 
501981, 501995, 501997, 501998, 502007, 502016, 502038, 502053

36 494086, 494088, 498832, 499229, 499540, 500273, 500286, 500467, 500531, 501020, 501350, 501357, 501358, 
501365, 501366, 501732, 501744, 501748, 501991

37 485991, 494086, 494088, 498393, 499343, 499468, 499653, 499837, 500467, 501020, 501222, 501223, 501350, 
501357, 501358, 501366, 501479, 501711, 501712, 501713, 501732, 501744, 501748, 501872, 501893, 501962, 
501991

38 499158, 499403, 499696, 499790, 500490, 500491, 500492, 500493, 500494, 501037, 501357, 501366, 501923, 
501962, 502053

39 494086, 494088, 499229, 499540, 499696, 501222, 501223, 501357, 501366, 501417, 501732, 501733, 501744, 
501893, 501927, 501958, 501976, 502016

40 499229, 499907, 499909, 499910, 499911, 499913, 499914, 500078, 501693, 501893, 502114

41 492012, 494086, 494088, 495568, 496084, 496101, 496115, 499010, 499158, 499652, 499653, 499696, 499790, 
499907, 499909, 499910, 499911, 499913, 499914, 500490, 500491, 500492, 500493, 500494, 500508, 500531, 
500559, 500975, 500983, 501011, 501037, 501357, 501365, 501366, 501511, 501514, 501703, 501711, 501712, 
501713, 501736, 501781, 501784, 501854, 501860, 501862, 501874, 501885, 501887, 501888, 501892, 501895, 
501896, 501905, 501921, 501937, 501995, 501997, 502000, 502016, 502051

42 494086, 494088, 498405, 498628, 499158, 499540, 499653, 499790, 500072, 500078, 500359, 500467, 500490, 
500491, 500492, 500493, 500494, 500550, 501020, 501037, 501350, 501357, 501358, 501366, 501732, 501744, 
501854, 501891, 501923, 501962, 502114

43 499010, 499015, 499540, 499550, 499552, 499554, 499652, 500043, 500255, 500266, 500356, 500507, 500531, 
501037, 501127, 501584, 501696, 501703, 501748, 501865, 501877, 501895, 501939, 502003, 502016, 502050, 
502052, 502053

44 488749, 499009, 499530, 499652, 499653, 500507, 501357, 501366, 501864, 501893, 502016, 502049, 502114

45 494086, 494088, 498628, 499158, 500273, 500286, 500467, 501357, 501366, 501732, 501744, 501888, 501923, 
501937, 502000



Znak
Numer  

zgłoszenia
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Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

# Kobieta na 100 501389

100% CZEKOLADY 502052

19622 ZTP TAXI HALO 501733

4MOVE HYDRO Fit 501521

5 in Lodz 500531

A 1871 AKVADIV 501813

A ADMART BIŻUTERIA I ZEGARKI 501614

AEMCA 502007

aimind 501923

Akademia GOPR 501736

AKADEMIA PIŁKARSKA MŁODY  
MKS KLUCZBORK 2003 501887

AMF 2012 AKADEMIA MARKETINGU  
FARMACEUTYCZNEGO 501781

ANAPACK 501222

ANAPACK 501223

APAP N 500006

APAP 500007

ApoD3+K2 500459

ApoEscitaxin ORO 500243

ARBITER BENEFIT PRAWNY 500273

AROMA BIO ACTIVE 492659

ARTBRICK.PL SYSTEM 501701

Artresan EFEKT 500363

ASBUD Group 501744

Auroxetyn 499478

aurozolpin 499698

aurozolpix 499691

bajmobil 501233

BAL U KUROWEJ 500508

BALACLAVA 493437

Bananowa Szklarnia 501865

BCAST 501962

BELFERKA 501970

BENCHDECOR FURNITURE HANDMADE 501891

BENEFIT PRAWNY 500286

BERGMANN GROUP Sp. z o.o. 485991

Between Us B & B 499554

Bezpłatna Szkoła Rodzenia  
Położna Z Sercem 499530

Biacomex autokary & busy 501976

Biacomex biuro podróży 501958

BoboGroszki 501790

BoBoGroszki 501792

Bocian 500444

BOROGAVI 499742

Borpelle 501693

BOTANIC HELP 500479

BROSSO PASZE Sp. z o.o. 500333

BROWAR BORKI WIELKIE 501584

BROWAR TENCZYNEK 1553  
TENCZYNEK BOCK 499489

BROWAR THUM 499909

BROWAR THUMSKI 499907

BROWAR TUM 499913

BROWAR TUMSKI 499911

BRZOSKWINIA SANDOMIERSKA 499857

buma 501350

BYŁ SOBIE PIES 500559

CANTEMIRI 499741

Carter Gdańsk 501713

CBNN 499158

Chamelion HOLDING 490839

CHODZEŃ Istniejemy od 1976 roku 501712

CHODZEŃ 501711

chwalisz BAND 501921

CM CENTRUM MARSZAŁKOWSKA 494086

CM 494088

COREES 501020

COSMEDICA 502016

CRISPY BITES 500536

CUUD Coaching Oddechem 501892

CYTADEL 499516

CZEREŚNIA SANDOMIERSKA 499834

DAR MOUNIA 499015

DELI Park 501885

DELICJUSZ 501895

DELLO RISTORANTE 501877

Dental Clinic 499009

DESEO Patisserie & Chocolaterie 499955

DON GIULIANO 501720

dr gajda KLINIKA STOMATOLOGICZNA  
PIERWSZA PRYWATNA OD 1983 ROKU 502114

DR. STARK PROFESSIONAL TOOLS 501212

eat drink WARSAW 501997

Ecoventeam 500431

ekoartprojekt 499653

EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI 501511

EXPERYMENTARIUM 501905

extreme projects 500997
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F. fabrica 500251

FAST FADE FIGHT 501862

FENACTIVE 499293

FETYSZKA 501981

fluoxetine aurovitas 500169

FOGRIN 499537

Food Cleaner 501826

forestroom 499652

Fortmed Sklep Rehabilitacyjny 501893

FS FAST SERVICE 488779

FUTURE COLLARS 501831

GK ELEKTRO 499837

Glitterific BROKATOWA PRACOWNIA 501788

GRIPACTIVE HOT 500361

GRIPACTIVE HOT 500364

Gripex HOT MAX 500389

Gripex 500383

grupa buma 501358

GRUSZKA SANDOMIERSKA 499842

GV Giovanni Vagabondo półsłodkie 501925

Hafik 501789

HAFiK 501791

HAIR ME. EXCLUSIVE HAIR EXTENSIONS 501982

heal yourself 501896

HELLENA KUSI SMAKIEM 501562

HENBUD 1996 502005

Horst 501254

Hubcelerate 500359

HYPER ISOTONIC 500043

IBUPROM 500075

IBUPROM 500076

IIII Intermoda 498986

JABŁKO SANDOMIERSKIE 499840

JBZDY 499403

jedz pij WARSZAWO 501995

JZO POLSKI EKSPERT OPTYCZNY 499397

KALERT 502057

Klejnotki 501787

Klejnotki 501795

KLUB LALECZEK BOO 501804

KOLCZATKA 502038

labilab 500078

LAW FIRST 502000

LEASING RBB 499229

Leśny Dom Seniora  
NOWY STANDARD ŻYCIA 502049

LFC LEGIA FIGHT CLUB 501874

LIV 501748

LOCCO 501998

LOOK shop with original clothing 501624

Love in White 501888

LUNA BAJKOWY JEDNOROŻEC 501775

LUPUS.eu Fabryka mebli 500093

M Biowitalne Spa 488749

MAJCHER TEAM LUXURY GARAGE 501872

MAŁY GRAND HOTEL 501037

MARIONETKA 501980

MASA słodkiej ZABAWY 501785

Mazowszanka 500441

MC 501937

między nami cafe 499552

Między Nami 499550

MINUTA 8 499540

MIRRI-PL 501854

MORELA SANDOMIERSKA 499835

MOTOCYKLISTA 502051

mtr 499900

MUSSO 501585

N&M GABINET OKULISTYCZNY 501864

Naturality CAT 500305

Naturality DOG 500303

NEGOLANDIA 501860

Niespodzian- KULA 501800

NiespodzianKula 501798

NIKACER 499538

noodlani since 2019 500266

NOWY SOŁACZ MAK DOM 501991

NUBEE 500550

ogen 501232

OLIGOMINERALE 502013

ONE A DAY 1 480349

OPTICO 500090

oryginalne od 1972 słynne MR 499455

ORZEŁ BUDOWNICTWO 498393

OSCAR a.m 501150

OZON High Quality 501217

Paliwa Centrum 478296

paroxetine aurovitas 500171

Perukmania WIG SHOP 501956

Piwo INOWROCŁAWSKIE 500354

PIWO THUMSKIE 499910

PIWO TUMSKIE 499914

PIZZA CEZAR 502003

POCZUJ BIZNES 501365

POMPER 499343

PPO 501884

PRINZ STEFAN TRADITION  
AUS ÖSTERREICH 1572 Trockener Rotwein 500283

Przedszkole Numer Jeden 492012

RBA RETAIL BUSINESS AWARDS 500975

RBA RETAIL BUSINESS AWARDS 500983

Reducan 500013
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REX palpebrae LASH AUTHORITY 501008

RODZINA Sareckich RECEPTURA OD POKOLEŃ 500281

ROYAL KRAKÓW GOLF & COUNTRY CLUB 501703

Rozkoszne Brzuszki 501772

RST Software Masters 498405

S OD 2003R. Tomasz Sosnowski  
Piekarnia-Cukiernia 501938

S+ 501479

SADY SANDOMIERSKIE 499833

SALA ZABAW HONOLULU 501011

Santos palarnia kawy 492893

SARNA prawdziwe lody 502050

SELEKCJA MAKŁOWICZ 499010

sertraline aurovitas 500173

SHIMMER STARS Błyskotki 501774

Silco 501587

SILESIA MARATHON 501784

SilMed 500083

SILVER MOUNTAIN 499765

SimpleCollect 502113

SKITTLESKA 501972

SKUTECZNY ROLNIK 499696

Smaki Życia 500356

SOKOŁÓW DRÓB PREMIUM PIERSIÓWKA  
SOKOŁOWSKA Wysoka Jakość 100 g  
produktu otrzymano ze 109 g mięsa  
z fileta kurczaka bez dodatku FOSFORANÓW  
bez GLUTAMINIANU SODU PRODUKT  
BEZGLUTENOWY 501595

SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA  
SCHAB Z PIECA 501593

SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA  
SCHAB Z PIECA 501597

sopelek LODY NATURALNE 500255

SORINO 501525

Soup CULTURE 501127

SpaceFactory 500467

STOWARZYSZENIE SADY SANDOMIERSKIE 499855

STRONG TOUCH 499684

superREGIO 501417

Sushi World 501939

System kominowy WULKAN CI-eko 492047

SZMUGLER 501961

SZYNKLOVE 494727

ŚLIWKA SANDOMIERSKA 499858

Świeżyzna jedz z nami Dobre jest Dobre  
Well That’s Good 500347

TECEL 499468

TeleGO 501357

telego.pl 501366

TENCZYN PILS PIWO WARZONE  
TRADYCYJNIE 499703

Teo bebe 501509

Teraz Brawo! 500098

TERRA MARE RISTORANTE 501696

THE SPAGHETTI INCIDENT 502053

Toffee Twój Słodki Kucyk 501786

Tofi HORSES 499773

TopArte 501586

Tornado 500446

TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE 496101

TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE 496115

TSL today for the future 501927

TT TOWAROWA TOWERS 501732

TTIDH. 496084

Tusia 501776

Tusia 501777

TUW TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  
WZAJEMNYCH TUW 498832

TVN 24 GO 500490

tvn 24 GO 500491

tvn 24 GO 500492

tvn 24 GO 500493

tvn 24 GO 500494

TVP WILNO 499790

Twoje słoje 501419

twożywo 501514

Tymek 501771

Uroda od Boga - klinika Św. Hildegardy 500507

VA VelesAgro 490480

VERRU IMMUNO 499541

VERRU SHOT 499533

Vitanolen cardio 500556

WINE WITH ROOTS  
PRODUCT OF PORTUGAL 491878

WOLF HOUSE 501835

wosanka 501745

WRD 498628

ZIELONE BUTELKI 501993



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.

313314A No 5 (2019 06 25) 14, 18, 25,
445766 TROMADUR (2019 07 05)

CFE: 27.05.01 9
1009348 Imidu (2019 07 05) 5
1200071 HAERTON (2019 06 05) 5
1261704 EUROINS MEMBER OF EUROHOLD  

(2019 06 11)
CFE: 01.01.01, 01.11.08, 26.01.03, 
27.05.10, 29.01.12

36

1383808 JELLY BOMB (2017 09 14, 2017 06 21) 3
1478357 VILLÒ (2019 04 17, 2019 04 04)

CFE: 02.07.21, 03.02.01, 25.01.15 33
1478364 ALTHYXIN (2019 02 27, 2019 02 27) 5
1478385 Bounty (2019 05 27, 2018 12 04) 31
1478407 GEOQUEST (2019 06 17) 12
1478433 CHICKO (2019 06 06) 31
1478475 VEEMEE (2019 01 07)

CFE: 05.03.11, 26.11.03, 27.05.01 9, 35, 42
1478527 COCO VOYAGE  

(2019 05 10, 2019 01 23)
14, 18, 25

1478528 IT-BLUE (2019 05 28)
CFE: 27.05.01 9

1478620 2019 06 19)
CFE: 01.01.01 9

1478665 Emmi CAFFÈ LATTE (2019 05 27, 2018 11 28)
CFE: 05.07.27, 24.09.03, 25.01.01, 
26.01.18, 26.11.08, 27.05.09

29, 30, 32

1478689 AURA (2019 05 03, 2018 11 07) 9, 35, 36, 38, 
41, 42, 45

1478707 MEDBUYONLINE (2019 01 11, 2018 11 30)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 35

1478712 AMORIM WISE (2019 04 11, 2019 01 09) 19
1478715 Emmi CAFFÈ LATTE (2019 05 27, 2018 11 28)

CFE: 05.07.27, 19.07.01, 24.09.02, 
25.07.20, 26.11.13, 27.05.09

29, 30, 
32

1478756 my MALL (2019 05 24)
CFE: 18.01.19, 27.05.08 9, 35, 36, 38, 41, 42

1478771 S&I Corp. (2019 04 09, 2018 12 04)
CFE: 24.17.25, 27.05.10, 
29.01.12

35, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 43, 44

1478837 S&I  
(2019 04 09, 2018 11 05)

35, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 43, 44

1478925 DARi (2019 02 25, 2018 10 23)
CFE: 27.05.09, 29.01.01 9, 35, 42

1478957 Summer Fun (2019 05 17, 2018 11 20) 30

1478985 audacia (2019 05 24, 2019 05 22)
CFE: 26.01.01, 26.11.03, 29.01.12 35, 36, 45

1479002 XMC (2019 05 28)
CFE: 27.05.17 7

1479026 GABRIELLE (2019 05 23) 3
1479047 Vetranal (2019 06 12) 1
1479049 GRIESSON (2019 06 12, 2019 04 09)

CFE: 05.05.20, 25.01.06, 
27.05.01, 29.01.12

29, 30

1479050 Doshirak (2019 05 14, 2019 04 16)
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12 29, 30,

1479057 STYLEX (2019 06 17) 25
1479144 LIFECODE (2019 06 03, 2018 12 06)

CFE: 05.03.13, 27.05.01 7, 11
1479161 MIR Trade AG (2019 05 13)

CFE: 26.01.03, 26.11.01, 27.05.09 4
1479189 ARCTIVIC (2019 04 22)

CFE: 28.05.00 25, 35
1479199 Heatwell (2019 06 17)

CFE: 27.05.01 11
1479278 Musontek (2019 04 16)

CFE: 27.03.15, 27.05.01 9
1479352 HENNACREAM fito cosmetic  

2019 06 07, 2019 05 15)
CFE: 05.03.14, 26.04.18, 27.05.07, 29.01.13 3

1479391 2019 05 16)
CFE: 28.05.00 32

1479407 HUNTING BY BELUGA (2019 05 31)
CFE: 22.01.07, 23.03.01, 24.01.12, 25.01.06 33

1479417 LOUIS VUITTON PARIS  
(2019 05 22, 2018 11 27)
CFE: 09.01.25, 25.07.02, 26.04.01, 29.01.12 18

1479424 LOUIS VUITTON PARIS  
(2019 05 22, 2018 11 26)
CFE: 09.01.25, 25.07.02, 26.04.01 18

1479437 CIPRIA (2019 02 21) 3, 25
1479470 RIDEON (2019 05 17, 2019 05 13) 5
1479516 P (2019 01 09, 2018 12 20)

CFE: 05.13.01, 25.07.01, 27.05.21 18, 25
1479529 ajax (2019 04 17)

CFE: 01.15.21, 27.05.07 10
1479530 Hard Frost (2019 04 29, 2019 02 06) 33
1479533 TDT (2019 05 31)

CFE: 26.11.03, 27.05.01, 28.03.00 7
1479564 Antonio Damatti (2019 02 27) 3, 35, 44



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1479047 

3  1383808, 1479026, 1479352, 1479437, 1479564 

4  1479161 

5  1009348, 1200071, 1478364, 1479470 

7  1479002, 1479144, 1479533 

9  445766, 1478475, 1478528, 1478620, 1478689, 1478756, 1478925,
 1479278 

10  1479529 

11  1479144, 1479199 

12  1478407 

14  313314A, 1478527 

18  313314A, 1478527, 1479417, 1479424, 1479516 

19  1478712 

25  313314A, 1478527, 1479057, 1479189, 1479437, 1479516 

29  1478665, 1478715, 1479049, 1479050 

30  1478665, 1478715, 1478957, 1479049, 1479050 

31  1478385, 1478433 

32  1478665, 1478715, 1479391 

33  1478357, 1479407, 1479530 

35  1478475, 1478689, 1478707, 1478756, 1478771, 1478837, 1478925,
 1478985, 1479189, 1479564 

36  1261704, 1478689, 1478756, 1478771, 1478837, 1478985 

37  1478771, 1478837 

38  1478689, 1478756, 1478771, 1478837 

39  1478771, 1478837 

41  1478689, 1478756, 1478771, 1478837 

42  1478475, 1478689, 1478756, 1478771, 1478837, 1478925 

43  1478771, 1478837 

44  1478771, 1478837, 1479564 

45  1478689, 1478985



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.

494457 EuroChem Agro GmbH
2019 05 27 1, 5

496960 Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
2019 07 15 30

496134 URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 07 15 5, 29, 35

498568 Kotlicki Arkadiusz
2019 07 17 43

495645 Costa Limited
2019 07 23 43

495645 HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 07 23 29, 43

496386 Certiplant, Naamloze Vennootschap
2019 07 23 1, 5

495262 Monster Energy Company
2019 07 23 32

495182 SPÓŁDZIELNIA POKÓJ
2019 07 23 30

494666 Billie GmbH
2019 07 22 36



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.

1446375 FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E 
BANDINO LO FRANCO - SOCIETA’AGRICOLA 
SEMPLICE
2019 05 20 30

1459063 Orange Brand Services Limited
2019 07 23 9
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

31/2019 81 500940 (540) e learning.pl (540) e learning.pl


