
Znaki towarowe

Warszawa 2019

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

36 

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 2 września 2019 r. Nr ZT36

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) 489103 (220) 2018 08 06
(731) BRYL JAROSŁAW WAISTED, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Waisted

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torebki męskie, 
torebki podróżne, torebki wieczorowe, skórzane torebki, 
torebki-worki, stylowe torebki, kopertówki, torebki noszo-
ne na biodrach, torebki, portmonetki i portfele, 25 odzież, 
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież 
dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i męż-
czyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież 
wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, 
odzież treningowa, odzież do spania, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna oraz internetowa torebek, toreb, odzieży dam-
skiej, męskiej i dziecięcej, portfeli, akcesoriów odzieżowych 
damskich i męskich.

(210) 491008 (220) 2018 09 26
(731) MYFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOU CAN FLY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23
(510), (511) 25 buty sportowe, odzież sportowa, buty, 
odzież dla paralotniarzy, odzież ochronna i specjalistyczna 
do spadochroniarstwa, odzież gimnastyczna, opaski na gło-
wę, odzież do sportów powietrznych, obuwie gimnastycz-
ne, ocieplacze, stroje do gimnastyki, odzież przeznaczona 
dla paralotniarzy, odzież przeznaczona dla spadochroniarzy, 
28 paralotnie, spadochrony, trampoliny, akcesoria do pa-
ralotniarstwa, akcesoria do spadochroniarstwa, akcesoria 
do trampolin, liny do bungee, akcesoria sportowe, akceso-
ria do zawodów sportowych, 41 kultura fizyczna, naucza-
nie indywidualne, nauka gimnastyki, organizowanie imprez 
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, prowa-
dzenie zajęć fitness, udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi klubowe, usługi 
trenerskie, nauczanie, usługi nauczania skoków spadochro-
nowych, usługi nauczania paralotniarstwa, usługi rozryw-
kowe w zakresie parków z trampolinowania, wydarzenia 

kulturalne, parki rozrywki, obiekty sportowej, udostępnianie 
obiektów do zajęć rekreacyjnych na zewnątrz i wewnątrz, 
promocja i aranżacja działań rozrywkowych, rekreacyjnych, 
kulturalnych i sportowych, parki tematyczne, rozrywka w for-
mie parków trampoliny i centrów rozrywki, kultura fizyczna, 
usługi gimnastyczne i ćwiczenia, usługi trenerów osobistych, 
promocja i aranżacja działań rozrywkowych, promocja spor-
tów związanych z paralotniarstwem i spadochroniarstwem, 
promocja działań sportowych, udostępnianie i wypożycza-
nie sprzętu do gier i sprawności fizycznej.

(210) 493080 (220) 2018 11 26
(731) KARWIŃSKA-GRABOWSKA ANNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOZZKA.PL

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 sukienki, spódnice, bluzki, bluzy, kurtki, płasz-
cze, spodnie, garsonki, marynarki, bielizna, biustonosze, majt-
ki - odzież damska, 25 sukienki, spódnice, bluzki, bluzy, kurtki, 
płaszcze, spodnie, garsonki, marynarki, bielizna, biustonosze, 
majtki, nakrycia głowy, odzież damska.

(210) 496948 (220) 2019 03 11
(731) KONIECZNA MAŁGORZATA EKOLOGICZNE 

GOSPODARSTWO ROLNE, Pudłówek;  
BEDNAREK STEFAN, Lututów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKT PRZEZNACZONY DLA PRODUCENTÓW 

EKOLOGICZNYCH Ekologiczne Fermy 
Drobiu Bednarek KURZAK POMIOT KURZY 
Z CHOWU EKOLOGICZNEGO WZBOGACONY 
O MIKROORGANIZMY (EMY) 100% NATURALNY 
PRODUKT POLSKI
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(531) 05.09.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 obornik, obornik z mikroorganizmami innymi 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, kompost, 
nawozy użyźniające glebę, nawozy dla rolnictwa.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 497004 (220) 2019 03 12
(731) ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - DOM 

W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRK-DOM POZNAŃ

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg 
i mostów, budowa dróg kołowych i szynowych, wykończe-
niowe roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego 
i burzącego, usługi w zakresie instalowania, naprawy i kon-
serwacji specjalistycznych maszyn budowlanych.

(210) 497006 (220) 2019 03 12
(731) RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SORECA
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety do ce-
lów leczniczych, środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, witaminy.

(210) 497009 (220) 2019 03 12
(731) ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - DOM 

W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRK-DOM POZNAŃ

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg 
i mostów, budowa dróg kołowych i szynowych wykończe-
niowe roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego 
i burzącego, usługi w zakresie instalowania, naprawy i kon-
serwacji specjalistycznych maszyn budowlanych.

(210) 497170 (220) 2019 03 14
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) A.D. 1891 SOPLICA CYTRYNA MIĘTA

(531) 05.07.12, 05.03.11, 07.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 497177 (220) 2019 03 14
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A.D. 1891 SOPLICA CYTRYNA MALINA

(531) 29.01.15, 05.07.08, 05.07.12, 07.01.09, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 497178 (220) 2019 03 14
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A.D. 1891 SOPLICA CYTRYNA PIGWA

(531) 07.01.09, 05.07.12, 05.07.21, 05.07.22, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 497180 (220) 2019 03 14
(731) KRUPA SZYMON SPEED TRADER, Wągrowiec
(540) (znak słowny)
(540) KRUPA DESIGN
(510), (511) 9 zegarki inteligentne, paski do zegarków 
do przekazywania danych smartfonom, urządzenia komuni-
kacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, programy 
do przetwarzania danych, sterowniki elektroniczne, sterow-
niki programowalne, elektroniczne sterowniki, automatyczne 
systemy sterowania ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, 
automatyczne systemy sterowania dostępem, mechanizmy 
kontroli dostępu, serwery do automatyzacji domu, czujniki, 
detektory, urządzenia do monitorowania, elektroniczne urzą-
dzenia do lokalizacji obiektów i przedmiotów, elektroniczne 
urządzenia nawigacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, elek-
troniczne znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, chipy 
[układy scalone], komponenty elektryczne i elektroniczne, 
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do zdalne-
go sterowania, urządzenia do zdalnego sterowania oświe-
tleniem, urządzenia do automatycznej regulacji, aparatura 
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, przełączniki 
czasowe automatyczne, tranzystory, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania, łączniki elektryczne, przekaźni-
ki elektryczne, przetworniki elektryczne, wtyczki i gniazd-
ka elektryczne, osprzęt do oświetlenia, zamki elektryczne 
i elektroniczne, termostaty, wideofony, alarmy, terminale 
do wprowadzania i wyprowadzania danych, terminale ko-
munikacji bezprzewodowej, terminale multimedialne, inter-
fejsy komunikacyjne, programy do przetwarzania danych, 
oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania, 
oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zdalne-
go monitorowania i analizy, oprogramowanie interfejsów, 
oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs 
programowania aplikacji (API), oprogramowanie kompu-
terowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informa-
cji i danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania 
danych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputerowe 
do pobrania, aplikacje do użytku z telefonami komórkowymi, 
11 oczyszczacze powietrza, klimatyzatory, wentylatory elek-
tryczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania, nawilżacze, 
podgrzewacze wody, podgrzewacze powietrza, 14 zegarki, 
zegarki sportowe, zegarki zawierające funkcję gier elektro-
nicznych, zegarki z funkcją komunikacji na odległość, zegarki 
na rękę z urządzeniem GPS, 35 usługi sprzedaży następu-
jących towarów: zegarki inteligentne, paski do zegarków 
do przekazywania danych smartfonom, urządzenia komuni-
kacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, urządzenia 
do automatyzacji w domu, programy do przetwarzania da-
nych, sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, 
elektroniczne sterowniki, automatyczne systemy sterowania 
ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, automatyczne sys-
temy sterowania dostępem, mechanizmy kontroli dostępu, 
serwery do automatyzacji domu, czujniki, detektory, urzą-
dzenia do monitorowania, elektroniczne urządzenia do lo-
kalizacji obiektów i przedmiotów, elektroniczne urządzenia 
nawigacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, elektroniczne 
znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, chipy [układy sca-
lone], komponenty elektryczne i elektroniczne, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowa-
nia, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, urzą-
dzenia do automatycznej regulacji, aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, przełączniki czasowe auto-
matyczne, tranzystory, instalacje elektryczne do zdalnego ste-

rowania, łączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, prze-
tworniki elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne, osprzęt 
do oświetlenia, zamki elektryczne i elektroniczne, termostaty, 
wideofony, alarmy, terminale do wprowadzania i wyprowa-
dzania danych, terminale komunikacji bezprzewodowej, ter-
minale multimedialne, interfejsy komunikacyjne, programy 
do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe 
do zdalnego sterowania, oprogramowanie komputerowe 
przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, opro-
gramowanie interfejsów, oprogramowanie komputerowe 
do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), opro-
gramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, 
oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszu-
kiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe 
do przesyłania danych, oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń przenośnych, oprogramowanie użytkowe, aplikacje 
komputerowe do pobrania, aplikacje do użytku z telefonami 
komórkowymi, oczyszczacze powietrza, klimatyzatory, wen-
tylatory elektryczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania, 
nawilżacze, podgrzewacze wody, podgrzewacze powietrza, 
zegarki, zegarki sportowe, zegarki zawierające funkcję gier 
elektronicznych, zegarki z funkcją komunikacji na odległość, 
zegarki na rękę z urządzeniem GPS.

(210) 497184 (220) 2019 03 14
(731) SOCHA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOCHA

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarzą-
dzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomo-
ściami, zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, dzierża-
wa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, usługi 
doradztwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi 
najmu nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, usługi 
wyceny inwestycji budowlanych, kupno i sprzedaż nierucho-
mości na własny rachunek, działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie.

(210) 497322 (220) 2019 03 18
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Oryal Afterparty
(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 
sanitarne, takie jak nielecznicze preparaty toaletowe, nie-
lecznicze preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty 
farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdro-
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wia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów 
medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne 
dodatki 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, diete-
tyczne 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 krwiopochodne, 
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, ko-
smetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały 
opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitar-
ne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty we-
terynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, protezy 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 medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 497595 (220) 2019 03 22
(731) KSGRAN EVENTS LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Devil ENERGY STRONG 20% TU NALEZY WPISAĆ 

CECHĘ 100% HELL POWER

(531) 29.01.14, 04.01.05, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.07.17

(510), (511) 32 napoje energetyzujące, izotoniczne, hipoto-
niczne, hipertoniczne, aromatyzowane napoje gazowane, 
aperitify bezalkoholowe, bazy do koktajli bez alkoholu, bez-
alkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 497697 (220) 2019 03 25
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) SPASMOBLOC
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu przeciw-
bólowym i rozluźniającym mięśnie gładkie.

(210) 498497 (220) 2019 04 09
(731) LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Jovi I KEFIR TRUSKAWKOWY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.03.02, 05.07.08, 19.03.25
(510), (511) 29 produkty mleczne i na bazie mleka, kefir sma-
kowy.

(210) 498906 (220) 2019 04 17
(731) FARMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARMA BIAŁKA

(531) 29.01.13, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 29 białka jajek, białko do celów kulinarnych, jaja 
w proszku, jaja w stanie płynnym, jaja ptasie i produkty z jaj.

(210) 499261 (220) 2019 04 29
(731) LUKAS-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ręczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUKAS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 41 szkolenia i kursy nauki jazdy przygotowujące 
do uzyskania odpowiednich kategorii prawa jazdy uprawnia-
jącego do prowadzenia samochodów osobowych, samo-
chodów ciężarowych, autobusów, samojezdnego sprzętu 
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budowlanego i rolniczego, motocykli i innych pojazdów po-
ruszających się po drogach i ulicach, pozaszkolne formy edu-
kacji, w tym specjalistyczne szkolenia z techniki jazdy pojaz-
dami mechanicznymi, w tym także w warunkach ekstremal-
nych, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów 
i zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, w tym raj-
dów samochodowych, motocyklowych, organizowanie obo-
zów sportowych, pokazy kształcenia praktycznego, w tym 
pokazy specjalistyczne prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych, sprawdziany edukacyjne umiejętności prowadzenia 
pojazdów mechanicznych w warunkach ekstremalnych.

(210) 499548 (220) 2019 05 08
(731) WOLIŃSKI MATEUSZ, Międzyrzecz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPECTRUM FITNESS  / ZDROWIE / URODA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 41 usługi siłowni, sportowe zajęcia grupowe 
w tym zajęcia fitness, trening personalny.

(210) 499555 (220) 2019 05 09
(731) SZUMIGAJ DAMIAN ZAKŁAD USŁUG 

POGRZEBOWYCH KALLA, Piaseczno;  
SZUMIGAJ RAFAŁ, Piaseczno

(540) (znak słowny)
(540) KALLA
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport zwłok, mię-
dzynarodowy transport zwłok, usługi kierowców, przewóz 
osób, składowanie i pakowanie roślin i kwiatów, dostarczanie 
kwiatów, wiązanek, wieńców i dekoracji kwiatowych na ży-
czenie, usługi zaopatrzenia w zakresie roślin i kwiatów, or-
ganizowanie dostaw kwiatów, 45 usługi pogrzebowe, usługi 
zakładów pogrzebowych, kremacja zwłok, organizacja i ob-
sługa ceremonii pogrzebowych, usługi domu pogrzebowe-
go, balsamowanie zwłok, przygotowanie i dekorowanie gro-
bów, ekshumacje.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 499930 (220) 2019 05 17
(731) ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SONGWRITER ŁÓDŹ FESTIWAL

(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 
26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 22.01.15, 
17.01.09

(510), (511) 16 papier, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, ulotki, kalendarze, pudełka kartonowe lub papiero-
we, wydruki graficzne, zakładki do książek, broszury, druko-

wane publikacje, torebki do pakowania (koperty, woreczki) 
z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje drukowane, 
prospekty, albumy, bilety, mapy, książki, komiksy, katalogi, 
karty, fotografie, czasopisma, kartki z życzeniami, 35 agen-
cje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych (pró-
bek, druków, prospektów, broszur), działalność artystyczna 
(usługi impresariów), marketing, materiały reklamowe, ogło-
szenia reklamowe, projektowanie materiałów reklamowych, 
public relations, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklamy 
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekla-
my telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, reklama telewizyjna, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, 38 agencje informacyjne, agen-
cje prasowe, komunikacja radiowa, przesyłanie informacji, 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, transmisja poprzez telewizję kablową, transmi-
sja programów radiowych, transmisja programów telewi-
zyjnych, transmisja satelitarna, transmisja plików cyfrowych, 
41 edukacja, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-
acji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsłu-
ga kongresów, organizowanie konkursów [edukacyjna lub 
rozrywka], publikowanie książek, organizowanie i prowadze-
nia warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie kon-
certów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie spektakli 
[impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja przedstawień teatralnych, publikacje elektronicz-
ne on-Iine książek i periodyków, radiowe programy rozryw-
kowe, realizacja spektakli, rozrywka, informacja o rozrywce, 
rozrywka [widowiska], wystawianie spektakli, telewizyjne 
programy rozrywkowe.

(210) 499931 (220) 2019 05 17
(731) ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SONGWRITER ŁÓDŹ FESTIWAL

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.07, 
26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 22.01.15, 17.01.09

(510), (511) 16 papier, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, ulotki, kalendarze, pudełka kartonowe lub papiero-
we, wydruki graficzne, zakładki do książek, broszury, druko-
wane publikacje, torebki do pakowania (koperty, woreczki) 
z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje drukowane, 
prospekty, albumy, bilety, mapy, książki, komiksy, katalogi, 
karty, fotografie, czasopisma, kartki z życzeniami, 35 agen-
cje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych (pró-
bek, druków, prospektów, broszur), działalność artystyczna 
(usługi impresariów), marketing, materiały reklamowe, ogło-
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szenia reklamowe, projektowanie materiałów reklamowych, 
public relations, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklamy 
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekla-
my telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, reklama telewizyjna, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, 38 agencje informacyjne, agen-
cje prasowe, komunikacja radiowa, przesyłanie informacji, 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, transmisja poprzez telewizję kablową, transmi-
sja programów radiowych, transmisja programów telewi-
zyjnych, transmisja satelitarna, transmisja plików cyfrowych, 
41 edukacja, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-
acji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsłu-
ga kongresów, organizowanie konkursów [edukacyjna lub 
rozrywka], publikowanie książek, organizowanie i prowadze-
nia warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie kon-
certów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie spektakli 
[impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja przedstawień teatralnych, publikacje elektronicz-
ne on-Iine książek i periodyków, radiowe programy rozryw-
kowe, realizacja spektakli, rozrywka, informacja o rozrywce, 
rozrywka [widowiska], wystawianie spektakli, telewizyjne 
programy rozrywkowe.

(210) 499941 (220) 2019 05 17
(731) PALKIEWICZ PATRYCJA SPOSÓB NA ŻYCIE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sposób na życie PATRYCJA PALKIEWICZ

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, 44 opieka medyczna i zdrowotna.

(210) 499974 (220) 2019 06 06
(731) KOŁACZEK BEATA JADWIGA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Beata DiPreis
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [gra-
fika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], 
aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenero-
wanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, 
arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem 
mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia], 
banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stoło-
we papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszy-
ny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], bony warto-
ściowe, brokat do celów biurowych, broszury, celuloidy do fil-
mów animowanych, chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolito-
grafie, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe 

do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kre-
ślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, czcionki 
ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki ta-
śmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze mu-
zyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butel-
ki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego 
bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, filtry do kawy papiero-
we, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągli-
wa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowy-
wania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opako-
wywania, formularze [blankiety, druki], formy do gliny mode-
larskiej [materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fo-
tograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały 
na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papie-
rowe, glina do modelowania, globusy, grafity do ołówków, 
gumki do ścierania, hektografy, identyfikatory [artykuły biuro-
we], igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, ka-
lendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpusz-
czane w pulpit), kamienie litograficzne, kartki muzyczne z ży-
czeniami, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej 
[artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne 
niż do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na pape-
terię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, 
ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, 
klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, 
klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klip-
sy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy do piór 
i długopisów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub 
ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], ko-
perty na butelki z papieru lub kartonu, korektory w płynie [ar-
tykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], kreda 
do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda kra-
wiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak 
do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysowni-
cze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki 
do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, 
masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, 
maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny 
do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do mode-
lowania, materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub 
skrobi, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały 
drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały opako-
waniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub karto-
nu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcz-
nego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, 
modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [arty-
kuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły 
biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatni-
ki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, 
obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [malar-
stwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, 
ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki 
do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki 
czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły 
papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki auto-
matyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymy-
wania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, 
opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety 
dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier 
do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, pa-
pier do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], pa-
pier do radiogramów, papier do użytku na stołach do badań, 
papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higie-
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niczny, papier mâché, papier nutowy, papier parafinowany, 
papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, pa-
pier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły pi-
śmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [ob-
rusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, 
papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, 
pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, pastele [kredki], perforatory biurowe, periodyki 
[czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki z adresem, 
pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, 
pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki 
grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, 
płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasączone 
tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumen-
tów, płytki adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klip-
sem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki 
dla malarzy, podręczniki [książki], podstawki do długopisów 
i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle 
do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, 
pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, pro-
spekty, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydak-
tyczny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały 
piśmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybo-
ry szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przy-
kładnice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do ryso-
wania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z far-
bami do użytku szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, 
pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, reje-
stry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe 
do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowa-
nie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory 
na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoro-
szyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki 
wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pie-
niędzy, stalówki, stalówki ze złota, statuetki z papieru mâché, 
steatyt [kreda krawiecka], stemple do pieczętowania, suche 
kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], sza-
blony do dekorowania żywności i napojów, szablony do wy-
mazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, 
ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy 
z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, 
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłosze-
niowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia pie-
niędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], 
taśmy [introligatorstwo], taśmy do kodów kreskowych, taśmy 
do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowe-
go, taśmy i karty papierowe do zapisu programów kompute-
rowych, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
[artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne 
lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmien-
nych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby papiero-
we do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, torebki 
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pako-
wania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 
torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domo-
wych, transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz chiński, two-
rzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwy-
ty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania 
dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawia-
nia fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urzą-
dzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urzą-
dzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykie-
towania, usuwalne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć ar-
kusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki 

do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, washi [pa-
pier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkład-
ki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atra-
mentowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, wosk do modelowania nie do celów stomatolo-
gicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, 
nieelektryczne, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub 
dekoracje do włosów, wycinki histologiczne [materiał szkole-
niowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub karto-
nu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma 
do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardo-
wych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy 
do kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, 
zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papierni-
cze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zesta-
wy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub 
rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], 
zszywki biurowe, zwijacze do identyfikatorów [artykuły biuro-
we], 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
administrowanie programami dla osób często podróżujących 
drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje re-
klamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodar-
czej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama 
pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw skle-
powych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturo-
wanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat 
w działalności artystycznej, indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe 
bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarzą-
dzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ra-
mach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, nego-
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obrób-
ka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opraco-
wywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów 
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, orga-
nizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsour-
cing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w za-
kresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
dukcja filmów reklamowych, produkcja programów typu tele-
zakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie te-
stów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygoto-
wanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów 
pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, re-
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klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radio-
we, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszech-
nianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów 
z konta, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów 
reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków tele-
fonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztu-
ki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi komunika-
cji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marke-
tingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi mode-
lek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
doradztwo podatkowe w postaci usług rachunkowych, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty 
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypo-
minania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, 
usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania 
spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wy-
wiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie admini-
stracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 
wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fo-
tokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynaj-
mowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-
-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością go-
spodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności 
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni 
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawo-
dowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie progra-
mów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 

transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, 
edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla użytkowników 
pilotażu dronów, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja 
o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [po-
kazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm 
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidual-
ne, nauka gimnastyki, nauka judo, nocne kluby, obsługa ogro-
dów zoologicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu 
cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkur-
sów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów pięk-
ności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impre-
sariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie pio-
senek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów in-
nych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowa-
nie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, pro-
wadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, pro-
wadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fit-
ness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, prze-
kazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publi-
kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe progra-
my rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty re-
klamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, sport (wypożyczanie 
sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. 
do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkole-
nia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szko-
ły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewi-
zyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka 
migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ka-
syn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi bi-
blioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub na-
uczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizycz-
ne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczo-
ne przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi or-
kiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych 
usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawo-
dowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia 
nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symu-
latorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji im-
prez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], 
usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do ob-
sługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi 
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w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłuma-
czeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem od-
biorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń 
do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmo-
wanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sporto-
wych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów 
pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do de-
koracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożycza-
nie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypoży-
czanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypo-
życzanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu 
do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie 
zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spekta-
kli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, analizy chemiczne, anali-
zy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, analizy 
pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputero-
wych, analizy wody, audyt energetyczny, badania bakteriolo-
giczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania 
dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania geolo-
giczne, badania naukowe, badania naukowe i technologiczne 
w dziedzinie klęsk żywiołowych, badania naukowe i technolo-
giczne związane z mapowaniem patentów, badania technicz-
ne, badania w dziedzinie budownictwa, badania w dziedzinie 
fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie 
mechaniki, badania w dziedzinie spawania, badania w zakre-
sie ochrony środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa, 
digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczą-
ce bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzi-
nie 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 projektowa-
nia stron internetowych, dostarczanie informacji o technolo-
gii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, eksploracja podwodna [akwanautyka], elektro-
niczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredy-
towymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektronicz-
ne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykry-
wania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania 
komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja opro-
gramowania komputerowego, kontrola jakości, kontrola szy-
bów naftowych, konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, konwersja programów komputerowych 
i danych, inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania na-
ukowe, miernictwo [pomiary], monitoring systemów kompu-
terowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie sys-
temów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieau-
toryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa da-
nych, ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, od-
blokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie da-
nych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie pro-
jektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pi-
sanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], pomiary geo-
dezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania geologiczne, 
poszukiwania ropy naftowej, powielanie programów kompu-
terowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami dla osób trzecich, prognozowanie pogody, prognozy 
meteorologiczne, programowanie komputerów, projektowa-
nie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowa-

nie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie 
mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie systemów kompute-
rowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytó-
wek, próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicz-
nych, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu 
wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, 
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie [kontrola] 
pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, 
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informa-
tyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworze-
nie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udzielanie infor-
macji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji 
dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi chemiczne, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, 
usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyj-
ne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie po-
szukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego 
i wydobywczego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(210) 499994 (220) 2019 05 20
(731) STOWARZYSZENIE POLSKICH DYSTRYBUTORÓW 

OWOCÓW I WARZYW UNIA OWOCOWA, Słomczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIA OWOCOWA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.14, 05.07.16, 26.01.06, 26.11.12, 
26.03.23

(510), (511) 29 mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki owocowe, dżemy, owocowe chipsy, 32 na-
poje owocowe i soki owocowe, syropy, sok jabłkowy, bezal-
koholowe napoje z soków owocowych, nektary, wody mine-
ralne, 35 usługi agencji importowo-eksportowych w zakre-
sie obrotu warzywami, owocami i płodami rolnymi, pokazy 
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna środków i towarów dla ogrodnictwa, 
sadownictwa i rolnictwa: środków ochrony roślin, pasz, kon-
centratów, nasion, nawozów.

(210) 500023 (220) 2019 05 20
(731) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 4KRAFT
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(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powie-
trza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne 
urządzenia do nauczania, mierniki, czytniki [sprzęt do prze-
twarzania danych], diody świecące [LED], kamery wideo, ka-
ski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, 
wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania da-
nych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], 
mikrofony, monitory [programy komputerowe], monitory 
[sprzęt komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku, ochra-
niacze głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizual-
ne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, 
przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteoro-
logiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru 
wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia 
samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza, słu-
chawki [zakładane na głowę], urządzenia do komunikacji we-
wnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, urzą-
dzenia do nauczania, urządzenia do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-tal-
kie, 10 gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały 
na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek 
do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, 
urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do mo-
nitorowania tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek 
do karmieni, 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, 
dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe 
do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków 
dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, 
klaksony rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane 
do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lu-
sterka boczne do pojazdów, moskitiery do wózków spacero-
wych, wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi (pojazdy), 
opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, 
ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane 
do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojaz-
dów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowe-
rów, 18 kosmetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla nie-
mowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia 
dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z kółkami, 
torby turystyczne, 20 meble, poduszki, materace, leżaczki 
dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, 
kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka 
dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze 
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna poście-
lowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej, 
stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, podpórki pod 
książki, stoliki ruchome pod komputery [meble], stoły, szafki 
zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, 
maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, 
skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki sto-
jące na płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby wikliniar-
skie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem, nie z meta-
lu, 21 butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, 
kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze do bute-
lek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, 
szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla 
niemowląt przenośne, buteleczki, butelki, 35 usługi groma-
dzenia, na rzecz innych osób, różnych towarów, mianowicie: 
alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje 
komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia 
do nauczania, mierniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania da-

nych], diody świecące [LED], kamery wideo, kaski ochronne 
do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, ze-
garki inteligentne [sprzęt do przetwarzania danych], adapto-
ry elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, mo-
nitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt kompute-
rowy], nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy 
do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy 
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy 
do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, 
przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przy-
rządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samocho-
dowe, respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [zakła-
dane na głowę], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do na-
uczania, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego 
oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządze-
nia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące 
masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pier-
ścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki do karmie-
nia niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, urządze-
nia i akcesoria do karmienia piersią, urządzenia do odciągania 
mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, przeście-
radła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, wózki dziecięce, 
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki 
do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do po-
jazdów, opony bezdętkowe do rowerów, dopasowane po-
krowce na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce do rowe-
rów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła do ro-
werów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samona-
stawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, 
moskitiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki 
do rowerów, hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały 
do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy 
rowerowe, torby przystosowane do wózków spacerowych, 
trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi 
do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki bez 
wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 
plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, 
uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, 
poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki 
dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do no-
szenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla 
dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci 
inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz 
bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania 
ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery 
[meble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty 
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, 
maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie 
krzesła dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblo-
we [meble], wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, tabo-
rety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje dla podróż-
nych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, 
przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izo-
termiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, 
butelki, (wykluczając transport), w celu umożliwienia wygod-
nego oglądania i kupowania tych towarów, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów, mianowicie: alar-
my, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, audiowizualne urządzenia do na-
uczania, mierniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
diody świecące [led], kamery wideo, kaski ochronne do upra-
wiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inte-
ligentne [sprzęt do przetwarzania danych], adaptory elek-
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tryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, monitory 
[programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 
nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do upra-
wiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śle-
dzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wska-
zywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy 
obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy po-
miarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, re-
spiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane 
na głowę], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządze-
nia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania, 
urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddycha-
nia, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo 
do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, 
wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząb-
kujących dzieci, futerały na butelki do karmienia niemowląt, 
zamknięcia do butelek do karmienia, urządzenia i akcesoria 
do karmienia piersią, urządzenia do odciągania mleka z piersi, 
urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla osób 
niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, 
smoczki do butelek do karmienia, wózki dziecięce, foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki 
do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do po-
jazdów, opony bezdętkowe do rowerów, dopasowane po-
krowce na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce do rowe-
rów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła do ro-
werów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samona-
stawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, 
moskitiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki 
do rowerów, hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały 
do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy 
rowerowe, torby przystosowane do wózków spacerowych, 
trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi 
do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki bez 
wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 
plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, 
uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, 
poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki 
dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do no-
szenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla 
dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci 
inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz 
bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania 
ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery 
[meble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty 
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, 
maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie 
krzesła dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblo-
we [meble], wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, tabo-
rety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje dla podróż-
nych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, 
przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izo-
termiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, 
butelki, promocja sprzedaży dla osób trzecich związana z to-
warami, mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory 
powietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizu-
alne urządzenia do nauczania, mierniki, czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], diody świecące [led], kamery wi-
deo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmie-
rzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwa-
rzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy mier-
nicze], mikrofony, monitory [programy komputerowe], moni-
tory [sprzęt komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku, 
ochraniacze głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audio-
wizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia 
na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy 

meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do po-
miaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], 
radia samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza, 
słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, 
urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania inne niż 
do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-tal-
kie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na bu-
telki do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek do kar-
mienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, urządze-
nia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowa-
nia tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności 
fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 
wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojaz-
dów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowe-
rów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, 
dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, 
hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony ro-
werowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowe-
rów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka 
boczne do pojazdów, moskitiery do wózków spacerowych 
wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi (pojazdy), opony 
rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy 
do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do wóz-
ków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, ze-
stawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, ko-
smetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do no-
szenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, 
torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby tury-
styczne, meble, poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu 
bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, 
kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka 
koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóże-
czek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, 
pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stoja-
ki do wieszania ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome 
pod komputery [meble], stoły, szafki zamykane, taborety, to-
aletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania nie-
mowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wy-
sokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki 
meblowe [meble], wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, 
taborety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje dla 
podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory to-
aletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelek-
tryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, 
torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, bute-
leczki, butelki.

(210) 500027 (220) 2019 05 20
(731) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) 4KRAFT
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powie-
trza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne 
urządzenia do nauczania, mierniki, czytniki [sprzęt do prze-
twarzania danych], diody świecące [LED], kamery wideo, ka-
ski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, 
wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania 
danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], 
mikrofony, monitory [programy komputerowe], monitory 
[sprzęt komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku, ochra-
niacze głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizual-
ne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, 
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przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy mete-
orologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomia-
ru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], 
radia samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza, 
słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, 
urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania inne niż 
do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-tal-
kie, 10 gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały 
na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek 
do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, 
urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do mo-
nitorowania tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek 
do karmienia, 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycz-
nych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdęt-
kowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wóz-
ków dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowe-
rów, klaksony rowerowe, koła do rowerów, kosze przystoso-
wane do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojaz-
dy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wózków 
spacerowych, wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi 
(pojazdy), opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki 
do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przy-
stosowane do wózków spacerowych, trycykle, wentyle 
do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, 
dzwonki do rowerów, 18 kosmetyczki bez wyposażenia, no-
sidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki 
do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, 
walizki z kółkami, torby turystyczne, 20 meble, poduszki, ma-
terace, leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, 
krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, 
krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, 
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż 
bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny 
pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, 
podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery [me-
ble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do koj-
ców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty 
do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła 
dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblowe [me-
ble], wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety 
ze schodkiem, nie z metalu, 21 butelki na napoje dla podróż-
nych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, 
przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izo-
termiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, 
butelki, 35 usługi gromadzenia, na rzecz innych osób, róż-
nych towarów, mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, anali-
zatory powietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, au-
diowizualne urządzenia do nauczania, mierniki, czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące [LED], ka-
mery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki 
do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt 
do przetwarzania danych], adaptory elektryczne, miarki 
[przyrządy miernicze], mikrofony, monitory [programy kom-
puterowe], monitory [sprzęt komputerowy], nośniki do reje-
stracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, 
odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywno-
ści do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania tempe-
ratury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, 
przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia 
[odbiorniki radiowe], radia samochodowe, respiratory do fil-
trowania powietrza, słuchawki [zakładane na głowę], urzą-

dzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monito-
rowania niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia 
do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządze-
nia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monito-
rowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla 
niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących 
dzieci, futerały na butelki do karmienia niemowląt, zamknię-
cia do butelek do karmienia, urządzenia i akcesoria do kar-
mienia piersią, urządzenia do odciągania mleka z piersi, urzą-
dzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla osób nie-
kontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki 
do butelek do karmienia, wózki dziecięce, foteliki bezpie-
czeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon 
pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, 
opony bezdętkowe do rowerów, dopasowane pokrowce 
na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce do rowerów, kie-
rownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła do rowerów, 
kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne 
do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moski-
tiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowe-
rów, hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały do rowe-
rów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowero-
we, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, 
wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy 
dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki bez wyposażenia, 
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki 
do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, 
walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, mate-
race, leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krze-
sełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, 
krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, 
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bie-
lizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny 
pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, 
podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery [me-
ble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do koj-
ców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty 
do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła 
dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblowe [me-
ble], wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety 
ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje dla podróż-
nych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, 
przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izo-
termiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, 
butelki, (wykluczając transport), w celu umożliwienia wygod-
nego oglądania i kupowania tych towarów, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów, mianowicie: alar-
my, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, audiowizualne urządzenia do na-
uczania, mierniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
diody świecące [led], kamery wideo, kaski ochronne do upra-
wiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inte-
ligentne [sprzęt do przetwarzania danych], adaptory elek-
tryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, monitory 
[programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 
nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do upra-
wiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śle-
dzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wska-
zywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrzą-
dy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy 
pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, 
respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane 
na głowę], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do naucza-
nia, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddy-
chania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wi-
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deo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę 
ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie 
dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki do karmienia nie-
mowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, urządzenia 
i akcesoria do karmienia piersią, urządzenia do odciągania 
mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, przeście-
radła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, wózki dziecięce, 
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki 
do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do po-
jazdów, opony bezdętkowe do rowerów, dopasowane po-
krowce na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce do rowe-
rów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła do ro-
werów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samona-
stawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, 
moskitiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki 
do rowerów, hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały 
do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy 
rowerowe, torby przystosowane do wózków spacerowych, 
trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi 
do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki bez 
wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 
plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, 
uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, 
poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki 
dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do no-
szenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla 
dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci 
inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz 
bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania 
ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery 
[meble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty 
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, 
maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie 
krzesła dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblo-
we [meble], wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, tabo-
rety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje dla podróż-
nych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, 
przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izo-
termiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, 
butelki, promocja sprzedaży dla osób trzecich związana z to-
warami, mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory 
powietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizu-
alne urządzenia do nauczania, mierniki, czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], diody świecące [led], kamery wi-
deo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmie-
rzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwa-
rzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy mier-
nicze], mikrofony, monitory [programy komputerowe], moni-
tory [sprzęt komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku, 
ochraniacze głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audio-
wizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia 
na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy 
meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do po-
miaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], 
radia samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza, 
słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, 
urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania inne niż 
do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-tal-
kie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na bu-
telki do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek do kar-
mienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, urządze-
nia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowa-

nia tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności 
fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 
wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojaz-
dów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowe-
rów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, 
dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, 
hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony ro-
werowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowe-
rów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka 
boczne do pojazdów, moskitiery do wózków spacerowych 
wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi (pojazdy), opony 
rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy 
do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do wóz-
ków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, ze-
stawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, ko-
smetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do no-
szenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, 
torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby tury-
styczne, meble, poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu 
bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, 
kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka 
koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóże-
czek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, 
pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stoja-
ki do wieszania ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome 
pod komputery [meble], stoły, szafki zamykane, taborety, to-
aletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania nie-
mowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wy-
sokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki 
meblowe [meble], wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, 
taborety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje dla 
podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory to-
aletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelek-
tryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, 
torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, bute-
leczki, butelki.

(210) 500091 (220) 2019 05 22
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 29.01.03
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów.

(210) 500139 (220) 2019 05 23
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEE smart ratujmy pszczoły
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 03.13.02, 
03.13.04, 03.13.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 
26.01.22

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wy-
roby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony [słodycze], 
żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki owocowe 
[słodycze], galaretki owocowe nadziewane [słodycze], wyro-
by piekarnicze, wafle, ciastka, 41 usługi w zakresie organizo-
wania: eventów, warsztatów i szkoleń w dziedzinie ochrony 
środowiska zwłaszcza pszczół, organizowanie eventów, po-
kazów w dziedzinie ekologii.

(210) 500153 (220) 2019 05 23
(731) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚ BANK EKOpożyczka

(531) 05.03.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania in-
formacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty 
magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikro-
procesorem, karty inteligentne, karty kredytowe i bankoma-
towe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne 
do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządze-
nia do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowa-
nie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łącz-
ności światowej typu Internet, urządzenia do przetwarzania 
danych, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowa-
nie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe 
wspomagające prowadzenie działalność finansowej, banko-
wej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej ubez-
pieczeniowej, oprogramowanie komputerowe do prze-
chowywania przetwarzania danych, komputery i systemy 
komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające 
bezpieczeństwo I przesyłanie danych, elektroniczne systemy 
powiadamiania, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsię-
biorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, 
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych 
baz danych, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, rekla-
my za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnia-
nia ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym 
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem portalu internetowego, gromadzenia do-
kumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klien-
tom, powielania dokumentów, usługi cali center, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pro-
gnozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacal-
ności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji sta-
tystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi 
finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna, 
w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych, 
takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane usługi 
finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działal-
ność monetarna, wycena finansowa, pośrednictwo giełdo-
we, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, 
usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat termino-
wych i wkładów oszczędnościowych oraz w zakresie udzie-
lania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego 
transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa 

ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputero-
wych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, przepro-
wadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie kredytów i poży-
czek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, 
udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw, dokonywanie 
obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi 
finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych 
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicz-
nego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne 
wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi 
płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasin-
gu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elek-
tronicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa 
i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych 
i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie należ-
ności/wierzytelności, elektroniczny transfer środków finan-
sowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi 
zabezpieczania elektronicznego transferu środków finanso-
wych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i re-
jestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, 
administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie 
finansami, usługi zarządzania nieruchomościami, operacje 
walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana 
pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, 
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza 
finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszyst-
kich w/w usług, informacja o ww. usługach.

(210) 500161 (220) 2019 05 23
(731) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚ BANK EKOkredyt

(531) 05.03.04, 26.01.15, 29.01.13
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania in-
formacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty 
magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikro-
procesorem, karty Inteligentne, karty kredytowe I bankoma-
towe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne 
do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządze-
nia do przetwarzania Informacji, bankomaty, oprogramowa-
nie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łącz-
ności światowej typu internet, urządzenia do przetwarzania 
danych, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowa-
nie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe 
wspomagające prowadzenie działalności finansowej, banko-
wej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubez-
pieczeniowej, oprogramowanie komputerowe do prze-
chowywania i przetwarzania danych, komputery I systemy 
komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające 
bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy 
powiadamiania, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsię-
biorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, 
uzyskiwania I systematyzowania danych do komputerowych 
baz danych, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, rekla-
my za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnia-
nia ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym 
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rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem portalu internetowego, gromadzenia do-
kumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klien-
tom, powielania dokumentów, usługi cali center, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pro-
gnozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacal-
ności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji sta-
tystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi 
finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna, 
w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych, 
takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane usługi 
finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działal-
ność monetarna, wycena finansowa, pośrednictwo giełdo-
we, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, 
usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat termino-
wych i wkładów oszczędnościowych oraz w zakresie udzie-
lania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego 
transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputero-
wych, usługi w zakresie funduszy Inwestycyjnych, przepro-
wadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie kredytów i poży-
czek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, 
udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw, dokonywanie 
obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi 
finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych 
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicz-
nego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne 
wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi 
płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasin-
gu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elek-
tronicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa 
i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych 
i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie należ-
ności/wierzytelności, elektroniczny transfer środków finan-
sowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi 
zabezpieczania elektronicznego transferu środków finanso-
wych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i re-
jestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, 
administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie 
finansami, usługi zarządzania nieruchomościami, operacje 
walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana 
pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, 
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza 
finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszyst-
kich w/w usług, informacja o ww. usługach.

(210) 500164 (220) 2019 05 23
 (310) 194529879 (320) 2019 03 01 (330) FR
(731) MB DIFFUSION Société par action simplifiée a associé 

unique, Évry-Courcouronnes, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Truckscorner leboncoin

(531) 26.13.25, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 obrabiarki, silniki, inne niż do pojazdów lądo-
wych, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, 
maszyny rolnicze, manipulatory przemysłowe [maszyny], 

pompy [maszyny], maszyny do robót ziemnych, wiertarki, 
podnośniki [windy], młockarnie [rolnicze przyrządy], ciągni-
kowe żniwiarki pokosowe [narzędzia rolnicze], rolnicze obra-
biarki, opryskiwacze rolnicze, rolnicze maszyny rozprowa-
dzające, siewniki rzędowe [narzędzia rolnicze], urządzenia 
do uprawiania roli [narzędzia rolnicze], kombajny zbożowe, 
wały [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], na-
rzędzia rolnicze montowane do przyczepy, maszyny rolnicze 
do uprawiania ziemi, siewniki rolnicze, maszyny rolnicze 
do kultywacji, przenośniki pojazdów, pojazdy do odśnieża-
nia, podnośniki do pojazdów, chłodnice do pojazdów, 9 apli-
kacje do pobrania, aplikacje do pobrania do urządzeń mobil-
nych, aplikacje mobilne do pobrania do zarządzania danymi, 
aplikacje mobilne do pobrania do zarządzania informacjami, 
aplikacje mobilne do pobrania do przesyłania informacji, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania, odtwarzania lub 
przetwarzania dźwięku lub obrazów, cyfrowe, magnetyczne, 
akustyczne lub optyczne nośniki do zapisu, dyski elastyczne, 
programy komputerowe, publikacje elektroniczne, do po-
brania, interfejsy elektroniczne, oprogramowanie, oprogra-
mowanie do handlu elektronicznego umożliwiające użyt-
kownikom przeprowadzanie transakcji handlowych w skle-
pach internetowych za pośrednictwem globalnej sieci ko-
munikacyjnej, oprogramowanie baz danych przedstawiające 
informacje na temat zainteresowań, przedmiotów kolekcjo-
nerskich i szerokiego zakresu produktów, oprogramowanie 
aplikacji dla mobilnych urządzeń informatycznych, mianowi-
cie dostarczanie wyszukiwarki internetowej do uzyskiwania 
informacji w zakresie pojazdów, urządzeń do poruszania się 
i związanych z nimi elementów, 12 pojazdy, urządzenia 
do poruszania się po lądzie, w powietrzu i po wodzie, cięża-
rówki, furgony [pojazdy], lekkie ciężarówki, ciągniki siodłowe, 
naczepy, ciężarówki przemysłowe, cysterny, ciężarówki elek-
tryczne, opony do ciężarówek, przyczepy do ciężarówek, 
ciężarówki transportowe, nadwozia ciężarówek, przyczepy-
-cysterny do ciężarówek, błotniki do ciężarówek, ciężarówki 
do dystrybucji wody pitnej, automatycznie sterowane cięża-
rówki do transportu materiałów [bez kierowcy], opony 
do pojazdów, ciągniki rolnicze, wibratory do ciężarówek rol-
niczych, ciężarówki-wywrotki [pojazdy do przewozu ciężkich 
towarów], części konstrukcyjne do ciężarówek, części kon-
strukcyjne do pojazdów silnikowych, amortyzatory zawie-
szenia do pojazdów, nadwozia samochodowe, łańcuchy an-
typoślizgowe, podwozia pojazdów, zderzaki do pojazdów, 
rolety (ekrany przeciwsłoneczne) zaprojektowane do lądo-
wych pojazdów silnikowych, pasy bezpieczeństwa do sie-
dzeń pojazdów, pojazdy elektryczne, przyczepy turystyczne 
mieszkalne, ciągniki, motorowery, pojazdy przemysłowe, po-
jazdy hybrydowe, pojazdy elektryczne, 35 ogłoszenia drob-
ne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, usługi biurowe, bezpośrednia rekla-
ma pocztowa (ulotki, druki, próbki), usługi prenumeraty ga-
zet dla osób trzecich, organizowanie subskrypcji usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, prezentowanie produk-
tów we wszelkich środkach komunikacji dla celów sprzedaży 
pojazdów, urządzeń do przemieszczania się i związanych 
z nimi elementów, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, księgowość, po-
wielanie dokumentów, biura pośrednictwa pracy, zarządza-
nie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracują-
cych jako wolni strzelcy, komputerowe zarządzanie plikami, 
optymalizacja ruchu dla stron internetowych, wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, publikowanie tek-
stów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowych, 
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dystrybucja ogłoszeń, usługi public relations, audyt działal-
ności gospodarczej, usługi pośrednictwa w handlu, porady, 
informacje i badania dotyczące działalności gospodarczej, 
rozpowszechnianie ogłoszeń drobnych, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, usługi rozpowszechniania materiałów 
reklamowych, kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, reklama zewnętrzna, tworzenie tekstów rekla-
mowych, kompilacja informacji do komputerowych baz da-
nych, systematyzacja danych w komputerowych bazach da-
nych, rozpowszechnianie reklam osób trzecich na nośnikach 
fizycznych i cyfrowych sugerujących usługi lub produkty 
na sprzedaż, usługi handlu internetowego, mianowicie koja-
rzenie sprzedawców i nabywców w interfejsie online, dostar-
czanie bazy danych dotyczącej oceny towarów i usług do-
stępnych online dla sprzedawców i nabywców (usługi an-
kiet), organizowanie i prowadzenie targów i wystaw doty-
czących usług handlu internetowego, usługi reklamy inter-
netowej dla osób trzecich, mianowicie dostarczanie (wyna-
jem) przestrzeni reklamowej na stronach internetowych, 
usługi reklamowe i promocyjne w celu ułatwienia sprzedaży 
towarów i usług osób trzecich świadczone przez globalną 
sieć komunikacyjną, usługi doradztwa w zakresie organizacji 
i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie działal-
nością gospodarczą, informacje statystyczne, ekspertyzy 
w dziedzinie spraw handlowych, usługi w zakresie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej, produkcja filmów 
reklamowych i reklama radiowa, dostarczanie analiz online 
i rozpowszechnianie informacji statystycznych ilościowych 
i jakościowych o sprzedaży i dalszej sprzedaży artykułów 
przez globalną sieć komputerową, promocja sprzedaży, tak-
że na rzecz osób trzecich, usługi porównywania cen, zgro-
madzenie wybranych dostawców usług w dziedzinie pojaz-
dów, urządzeń do przemieszczania się i związanych z nimi 
elementów, umożliwiające osobom trzecim oglądanie i wy-
bór tych usług na stronie internetowej, usługi handlu deta-
licznego w zakresie pojazdów, urządzeń do przemieszczania 
się i związanych z nimi elementów, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie pojazdów, urządzeń do przemieszczania się 
i związanych z nimi elementów, 38 dostarczanie dokumen-
tów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
transfer i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem internetu i sieci komputerowych, usługi telekomu-
nikacyjne, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez 
terminale komputerowe, komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, udostępnianie forów interneto-
wych online, w szczególności dotyczących pojazdów, urzą-
dzeń do przemieszczania się, związanych z nimi elementów 
i sprzętu rolniczego, udostępnianie baz danych, tablice ogło-
szeń elektroniczne (telekomunikacja), w tym rozpowszech-
nianie list produktów w zakresie pojazdów, urządzeń 
do przemieszczania się i związanych z nimi elementów, usłu-
gi telekomunikacyjne związane z przyłączaniem do świato-
wej sieci informatycznej, agencje informacyjne, agencje in-
formacyjne w zakresie pojazdów, urządzeń do przemiesz-
czania się i związanych z nimi elementów, wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, usługi poczty elektronicznej, wynaj-
mowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, usługi telekomunikacyjne, mianowicie: elektroniczne 
przesyłanie danych i informacji, dostarczanie dostępu do in-
teraktywnej tablicy ogłoszeń do przesyłania wiadomości po-
między użytkownikami, dostarczanie dostępu do bazy da-
nych produktów i usług dostępnych online do oceny, rozpo-
wszechnianie (transmisja) online informacji statystycznych, 
ilościowych i jakościowych dotyczących sprzedaży i dalszej 
sprzedaży artykułów przez globalną sieć komputerową, roz-
powszechnianie list kwalifikowanych reklam dla pojazdów, 

urządzeń do przemieszczania się i związanych z nimi ele-
mentów, dostarczanie dostępu do platform handlowej 
do przesyłania, promocji sprzedaży, sprzedaży i dalszej 
sprzedaży artykułów przez globalną sieć komputerową, jak 
również do zbierania i rozpowszechniania statystycznych in-
formacji ilościowych i jakościowych o sprzedaży i dalszej 
sprzedaży artykułów przez globalną sieć komputerową, 
39 wynajem pojazdów w szczególności samochodów i cię-
żarówek, transport samochodami ciężarowymi, transport 
ciężarówkami, wynajem samochodów ciężarowych, bez-
pieczny transport samochodami ciężarowymi, holowanie 
ciężarówek w nagłych przypadkach, wynajem ciężarówek 
do transportu samochodów, transport mebli ciężarówkami 
na rzecz osób trzecich, transport przeprowadzkowy za po-
mocą furgonetek, transport kontenerów do przewozu ła-
dunków ciężarówką, holowanie samochodów lub ciężaró-
wek w nagłych przypadkach, strzeżony transport przedmio-
tów wartościowych i pieniędzy ciężarówką, wynajem samo-
chodów, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia 
za pośrednictwem internetu, usługi rezerwacji w zakresie 
wynajmu samochodów, transport produktów rolnych, trans-
port, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie po-
dróży, informacja o transporcie, logistyka transportu, dostar-
czanie gazet, dostawa towarów, holowanie, wynajmowanie 
garaży, wynajem garażowych miejsc parkingowych, wypo-
życzanie pojazdów, przewóz taksówkami, przewóz samo-
chodami ciężarowymi, 44 wypożyczanie sprzętu rolniczego 
i maszyn rolniczych, udzielanie informacji o wynajmie sprzę-
tu dla gospodarstw rolnych, wynajem sprzętu rolniczego.

(210) 500168 (220) 2019 05 23
(731) SENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) TENEUM
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy 
komputerowe, systemy komputerowe, komputerowe pro-
gramy operacyjne, interaktywne oprogramowanie kom-
puterowe, programy komputerowe do pobrania, oprogra-
mowanie komputerowych systemów operacyjnych, opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie 
danych, oprogramowanie komputerowe do komunikacji 
między komputerami w ramach sieci lokalnej, programy 
komputerowe dotyczące spraw finansowych, programy 
komputerowe do przetwarzania danych, oprogramowanie 
komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie 
komputerowe zapewniające wielu użytkownikom dostęp 
do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, oprogra-
mowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania 
danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące archi-
walnych informacji finansowych, oprogramowanie kompu-
terowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, pobieral-
ne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, 
pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji 
danych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do za-
rządzania informacjami, komputerowe programy użytkowe 
do zarządzania plikami, komputerowe oprogramowanie 
użytkowe do kompresji danych, oprogramowanie kompute-
rowe do zarządzania sieciami lokalnymi, programy kompu-
terowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, 
programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie 
z Internetu, oprogramowanie komputerowe do autoryzacji 
dostępu do baz danych, oprogramowanie komputerowe 
do integracji aplikacji i baz danych, sprzęt komputerowy 
do zdalnego dostępu i przesyłania danych, oprogramowa-
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nie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające 
użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biz-
nesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wy-
szukiwania informacji i danych, 45 licencjonowanie progra-
mów komputerowych.

(210) 500616 (220) 2019 06 03
(731) GRZYB MARCIN, WACHNICKI SEBASTIAN 

ALL4VENDING SPÓŁKA CYWILNA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALL4VENDING.pl

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie detalicznej i hurtowej sprzeda-
ży jako sklep stacjonarny, indywidualny sklep internetowy 
oraz przez internetowe platformy sprzedażowo - aukcyjne 
oraz jako sklep stacjonarny produktów takich jak: maszyny 
i urządzenia vendingowe, dystrybutory do wody POU, ciśnie-
niowe ekspresy kawowe, wrzutniki monet, czytniki bankno-
tów, terminale do płatności zbliżeniowej, filtry do wody, klu-
cze kodujące, szybkozłączki hydrauliczne, kawy ziarniste oraz 
instant, czekolady instant, mleko w proszku, herbaty instant, 
zupy instant, desery instant,jednorazowe kubeczki papiero-
we oraz plastikowe, mieszadełka, chemii czyszczącej.

(210) 500684 (220) 2019 06 03
(731) HERMAN OLEKSANDR, Zgorzelec
(540) (znak słowny)
(540) Dobry Aptekarz
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, olej spożywczy, olej 
z rokitnika, olej z czarnuszki, olej z ostropestu, olej lniany, olej 
z pestek dyni, olej z miąższu rokitnika, olej z pestek rokitnika, 
olej z arbuza, olej z amarantusa, olej sezamowy, olej konopny 
(konopia siewna), olej z orzechów włoskich, olej z dzikiej róży, 
olej cedrowy, olej z zalążków pszenicy.

(210) 500696 (220) 2019 06 04
(731) PROGRESION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu elektronicznego 
materiałami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz instruktażo-
wymi, 41 usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie 
nauczania na odległość i za pomocą sieci komputerowych.

(210) 500703 (220) 2019 06 04
(731) SAINI AVINASH, Walendów
(540) (znak słowny)
(540) ZIKON
(510), (511) 11 wentylatory elektryczne do użytku osobiste-
go.

(210) 501088 (220) 2019 06 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US

(540) (znak słowny)
(540) Oryal Zostań mistrzem w tym co robisz
(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, żywność dla niemowląt, plastry, ma-
teriały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, prepa-
raty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały dia-
gnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzy-
matyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów 
leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, wszystkie wyżej wymienione towary z wyłą-
czeniem kosmetyków oraz produktów kosmetycznych i/lub 
produktów z nimi powiązanych, 10 wyroby medyczne, takie 
jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, ar-
tykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, 
protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania cia-
ła, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów me-
dycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, me-
ble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia 
pacjentów, wszystkie wyżej wymienione towary z wyłącze-
niem kosmetyków oraz produktów kosmetycznych i/lub 
produktów z nimi powiązanych.

(210) 501091 (220) 2019 06 13
(731) ORŁOWSKI TOMASZ TB TANIA BUDOWA, Zgierz
(540) (znak słowny)
(540) Lacar
(510), (511) 12 samochody, rowery, autokary, ciągniki, ciągni-
ki drogowe do ciągnięcia przyczep, foteliki bezpieczeństwa 
dla dzieci do pojazdów, furgony-pojazdy, hamulce do pojaz-
dów, helikoptery, jachty, koła do pojazdów lądowych, łodzie, 
opony do pojazdów, pojazdy elektryczne, pojazdy lotnicze, 
pontony, rowery elektryczne, przyczepy [pojazdy], motocy-
kle, motorowery, okładziny hamulcowe do pojazdów, 37 bu-
downictwo, usługi napraw awarii pojazdów, obsługa i napra-
wy samochodów, wynajem sprzętu budowlanego.

(210) 501125 (220) 2019 06 13
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., 

Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STERN
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(531) 01.01.02, 01.01.10, 01.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 zamki i zapięcia metalowe do pojazdów, me-
talowe wieszaki ścienne na rowery, metalowe stojaki do ro-
werów, zamknięcia metalowe, metalowe zapięcia do rowe-
rów, 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski rowerowe, 
liczniki rowerowe, odblaskowe kamizelki ochronne, bran-
soletki odblaskowe zwiększające widoczność rowerzysty, 
pokrowce na smartfony, wodoodporne etui na smartfony, 
specjalnie przystosowane do mocowania na kierownicy 
roweru, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, 
w powietrzu lub w wodzie, rowery, części i akcesoria rowero-
we ujęte w tej klasie, bagażniki rowerowe, dzwonki rowero-
we, syreny rowerowe, klaksony rowerowe, lusterka wsteczne, 
pompki rowerowe, pompki rowerowe z manometrem, pe-
dały rowerowe, siodełka rowerowe, siodełka rowerowe dla 
dzieci, dętki rowerowe, foteliki rowerowe dla dzieci, boczne 
kółka podporowe do rowerów dziecięcych, zaciski hamul-
cowe do pojazdów, koszyki rowerowe, pokrycia na siodełka 
rowerowe, torby rowerowe na kierownicę, sakwy rowerowe, 
torby na ramę rowerową, torby przeznaczone do montowa-
nia do roweru, stopki do rowerów (części rowerowe), błotni-
ki do rowerów, uchwyty na bidon montowane do roweru, 
koszyki na bidon montowane do roweru, narzędzia do na-
ciągania szprych rowerowych, zaślepki do kierownicy rowe-
rowej z oświetleniem, ochraniacze na nogi dla rowerzystów 
chroniące przed zabrudzeniem od łańcucha roweru, linki 
hamulcowe do rowerów, uchwyty kierownicy do rowerów, 
rogi do kierownicy rowerowej, zaślepki do kierownicy rowe-
rowej z zamontowanymi kluczami drążek do prowadzenia 
roweru dziecięcego, sztyce rowerowe, osłony do przerzutek, 
osłony do łańcuchów i ram rowerowych, mostki rowerowe, 
hamulce rowerowe, klocki hamulcowe do rowerów, zaciski 
hamulcowe do rowerów, kierownice do rowerów, opony ro-
werowe, koła rowerowe, ramy rowerowe, korby rowerowe, 
łańcuchy rowerowe, nakrętki na wentyle rowerowe, zestawy 
narzędzi do naprawy detek, szprychy do kół rowerowych, 
piasty do rowerów, sakwy do pojazdów dwukołowych, 
obręcze kół do rowerów, błotniki rowerowe, układy kie-
rownicze do pojazdów lądowych posiadające mostek, koła 
zębate do rowerów, ochraniacze ubrania na koła do rowe-
rów, wieszaki i stojaki do przechowywania rowerów, kierun-
kowskazy do rowerów, mechanizmy korbowe do rowerów, 
przerzutki rowerowe, bagażniki montowane na kierownicy 
roweru, osłony na tylne przerzutki, osłony na łańcuch rowe-
ru, obudowy do opon pneumatycznych, 18 torby, plecaki, 
20 wieszaki ścienne na rowery, niemetalowe, niemetalowe 
zapięcia do pojazdów, w tym zapięcia do rowerów, 21 bu-
telki na napoje, uchwyty do butelek, szczotki do czyszcze-
nia łańcuchów rowerowych, szczotko-skrobaczki, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej 
klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakry-
cia głowy, odzież rowerowa, w tym rękawiczki rowerowe, 
szorty, spodenki rowerowe z wkładką ochronną, podkoszulki 
sportowe, kurtki chroniące przed wiatrem, spodnie, skarpet-
ki, ochraniacze spodni dla rowerzystów, kurtki odblaskowe, 
28 opaski na nogawki dla rowerzystów chroniące spodnie 
przed zabrudzeniem łańcuchem jako artykuły sportowe.

(210) 501170 (220) 2019 06 14
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug, CH
(540) (znak słowny)
(540) COUNTDOWN
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz 
preparaty do wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, w szczególności wyroby czekolado-
we [i/lub cukrowe], ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki 

i wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożywcze, mia-
nowicie lody, mrożone słodycze i desery, słodycze i desery 
chłodzone, masła czekoladowe.

(210) 501173 (220) 2019 06 14
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug, CH
(540) (znak słowny)
(540) MILKA TWISTS
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz 
preparaty do wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, w szczególności wyroby czekolado-
we [i/lub cukrowe], ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki 
i wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożywcze, mia-
nowicie lody, mrożone słodycze i desery, słodycze i desery 
chłodzone, masła czekoladowe.

(210) 501266 (220) 2019 06 17
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż 
do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspoma-
gające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i prepa-
raty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryj-
nych, produkty biologiczne do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produk-
ty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, 
plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chło-
dzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów 
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne 
kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do ce-
lów medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza 
opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, 
kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycz-
nych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony 
skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, apa-
ratura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, 
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do prepa-
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ratów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręcz-
ne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów 
medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów me-
dycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla 
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, 
gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, 
inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, iry-
gatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, 
butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, 
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do apliko-
wania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski pod-
trzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże 
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki 
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecię-
ce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki 
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia 
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki an-
tykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, 
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, ma-
teriały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 501269 (220) 2019 06 17
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 26.01.05, 26.04.01, 26.04.10
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż 
do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspoma-
gające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i prepa-
raty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryj-
nych, produkty biologiczne do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produk-
ty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, 

plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chło-
dzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów 
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne 
kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do ce-
lów medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza 
opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, 
kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycz-
nych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony 
skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, apa-
ratura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, 
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do prepa-
ratów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręcz-
ne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów 
medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów me-
dycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla 
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, 
gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, 
inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, iry-
gatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, 
butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, 
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do apliko-
wania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski pod-
trzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże 
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki 
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecię-
ce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki 
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia 
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki an-
tykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, 
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, ma-
teriały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 501274 (220) 2019 06 17
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRALO SEN

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż 
do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspoma-
gające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i prepa-
raty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryj-
nych, produkty biologiczne do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
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dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produk-
ty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, 
plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chło-
dzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów 
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne 
kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do ce-
lów medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza 
opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, 
kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycz-
nych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony 
skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, apa-
ratura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, 
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do prepa-
ratów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręcz-
ne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów 
medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów me-
dycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla 
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, 
gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, 
inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, iry-
gatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, 
butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, 
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do apliko-
wania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski pod-
trzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże 
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki 
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecię-
ce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki 
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia 
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki an-
tykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, 
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, ma-
teriały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 501275 (220) 2019 06 17
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRALO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.05
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż 
do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspoma-
gające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spo-

żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i prepa-
raty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryj-
nych, produkty biologiczne do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produk-
ty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, 
plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chło-
dzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów 
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne 
kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do ce-
lów medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza 
opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, 
kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycz-
nych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony 
skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, apa-
ratura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, 
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do prepa-
ratów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręcz-
ne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów 
medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów me-
dycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla 
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, 
gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, 
inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, iry-
gatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, 
butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, 
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do apliko-
wania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski pod-
trzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże 
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki 
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecię-
ce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki 
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia 
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki an-
tykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, 
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, ma-
teriały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 501282 (220) 2019 06 17
(731) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO 

TECHNOLOGY, Gronówko
(540) (znak słowny)
(540) RS
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpy-
lacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze 
do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akcesoria 
rozpylające, rozpylacze do użytku domowego w rozpylaniu 
środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku w ogrod-
nictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze roz-
pylające będące częściami maszyn, opryskiwacze rozpylające 
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środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze 
do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, ato-
mizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw 
rolniczych, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, roz-
pylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do pod-
lewania, dysze do aplikacji nawozów, rozpylacze do herbi-
cydów, rozpylacze do fungicydów, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna produktów: rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, 
rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpy-
lacze do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, ak-
cesoria rozpylające, zawory rozpylające, rozpylacze do użytku 
domowego w rozpylaniu środków chwastobójczych, rozpy-
lacze do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwa-
stobójczych, dysze rozpylające będące częściami maszyn, 
opryskiwacze rozpylające środki owadobójcze do użytku 
w rolnictwie, opryskiwacze do użytku domowego rozpy-
lające środki owadobójcze, atomizatory stanowiące części 
maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze rol-
nicze, opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze 
nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji nawo-
zów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów.

(210) 501283 (220) 2019 06 17
(731) ADOPEN PLASTIK VE INŞAAT SANAYI ANONIM 

ŞIRKETI, Etap Antalya, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINTECH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury 
(sztywne -), niemetalowe [budownictwo], asfalt, smoła i bi-
tumy, budynki niemetalowe przenośne, pomniki nieme-
talowe, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło 
płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, 
okna witrażowe, okiennice niemetalowe, niemetalowe ramy 
do okien szklanych, ramy okienne z tworzyw sztucznych, 
drzwi niemetalowe, drzwiowe (ościeżnice -) niemetalowe, 
drzwiowe (płyty -) niemetalowe, płyty budowlane nieme-
talowe, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie działalnością gospodarczą, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie ma-
teriałów budowlanych niemetalowych, rur (sztywnych -) 
niemetalowych [budownictwo], asfaltu, smoły i bitumów, 
budynków niemetalowych przenośnych, pomników nie-
metalowych, szkła okiennego do użytku w budownictwie, 
szkła płaskiego walcowanego [okiennego] do użytku w bu-
downictwie, okien witrażowych, okiennic niemetalowych, 
niemetalowych ram do okien szklanych, ram okiennych 
z tworzyw sztucznych, drzwi niemetalowych, drzwiowych 
(ościeżnic -) niemetalowych, drzwiowych (płyt -) niemeta-
lowych, płyt budowlanych niemetalowych pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować za pośrednictwem 
sklepów detalicznych, hurtowni, za pomocą mediów elek-
tronicznych lub katalogów wysyłkowych.

(210) 501287 (220) 2019 06 17
(731) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO 

TECHNOLOGY, Gronówko
(540) (znak słowny)
(540) AZ
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpyla-
cze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze 
do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akce-

soria rozpylające, zawory rozpylające, rozpylacze do użytku 
domowego w rozpylaniu środków chwastobójczych, roz-
pylacze do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków 
chwastobójczych, dysze rozpylające będące częściami ma-
szyn, opryskiwacze rozpylające środki owadobójcze do użyt-
ku w rolnictwie, opryskiwacze do użytku domowego rozpy-
lające środki owadobójcze, atomizatory stanowiące części 
maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze 
rolnicze, opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, 
dysze nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji 
nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicy-
dów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów: rozpyla-
cze, rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, 
przyrządy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania środków 
owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, zawory 
rozpylające, rozpylacze do użytku domowego w rozpylaniu 
środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku w ogrod-
nictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze roz-
pylające będące częściami maszyn, opryskiwacze rozpylające 
środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze 
do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, ato-
mizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw 
rolniczych, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, roz-
pylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do pod-
lewania, dysze do aplikacji nawozów, rozpylacze do herbicy-
dów, rozpylacze do fungicydów.

(210) 501291 (220) 2019 06 17
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) GIVORIS by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intym-
nej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i koloń-
skie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji 
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, 
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolo-
rowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do ce-
lów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kre-
my i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, 
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci 
do celów leczniczych.

(210) 501299 (220) 2019 06 17
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) (znak słowny)
(540) K I V I
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body 
[bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty 
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki 
do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki jako 
nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czub-
ki do butów daszki do czapek daszki jako nakrycia głowy dłu-
gie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], 
fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], 
gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, hal-
ki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], 
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kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe 
[odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki kieszenie 
do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, koł-
nierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], 
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do bu-
tów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krót-
kimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie 
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, leg-
ginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], 
manipularze [liturgia], mankiety mantyle, maski na oczy 
do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, 
mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki 
na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastycz-
ne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane 
z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samo-
chodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, 
odzież gotowa, odzież haftowana, odzież papierowa, odzież 
z imitacji skóry, odzież zawierająca substancje odchudzające, 
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia 
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, ornaty, osłonki na obcasy, palta, pantofle domowe, 
pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące 
podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przecho-
wywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające 
[bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do poń-
czoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, 
podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki 
sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, 
podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy 
wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, ręka-
wice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawicz-
ki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, 
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-
-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażo-
we, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do no-
szenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], 
szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, 
z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, 
trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], wo-
alki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby 
pończosznicze, 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów, 
amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artyku-
ły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty 
do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty 
do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane 
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki 
startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń 
do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń pa-
intballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, bumeran-
gi, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymoco-
wanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, chus-
ty do jogi, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski], deski 
do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, 
deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (za-
bawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, 
dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sporto-
we], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochron-
ne przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra w do-
mino, gra w kulki, gry, gry nadmuchiwane do basenów, gry 
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry 
z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki 
wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły 
do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używa-
na przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów 
[zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pły-

wania, karty do bingo, karty do gry, karty na wymianę [gry 
karciane], karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije 
do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, kijki do nartorolek, 
kijki narciarskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ru-
letki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach 
[zabawki], konsole do gier video, kontrolery do konsoli gier, 
końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe 
[nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart, kreda do ki-
jów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardo-
we, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki 
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski 
szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty 
do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawno-
ściowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia 
do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone 
jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie 
pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły 
sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], namioty zabaw-
kowe, nartorolki, narty, narty skiboardowe, ochraniacze [czę-
ści strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły 
sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów 
oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra auto-
matowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki 
na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podno-
szenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy na talię, do ćwi-
czeń, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier 
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina do za-
bawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płe-
twy do nurkowania z akwalungiem, płetwy do pływania, 
pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, 
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, 
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, proce [artykuły sportowe], przenośne [podręczne] 
konsole do gier wideo, przenośne gry i zabawki posiadające 
funkcje telekomunikacyjne, przybory do łucznictwa, przy-
rządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfo-
we], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrzą-
dy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, ręka-
wice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałka-
rzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szer-
mierki, rękawice golfowe, rękawice płetwy do pływania, ro-
boty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningo-
wych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową 
[gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samocho-
dy do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, 
siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na nar-
ty], smycze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, 
sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery 
treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły 
bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żeto-
nami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strze-
lające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, 
suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule 
do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne ga-
dżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg 
sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tar-
cze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, tor-
by na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, 
trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] 
do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby strzelające 
na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla 
lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], 
uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia 
do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek te-
nisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 
urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe 
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[sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub ry-
bołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiąza-
nia do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla 
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, 
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gim-
nastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domo-
wych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiec-
twa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy mo-
deli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie 
[przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, żyłki 
wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolo-
tów w pomniejszonej skali, 35 administrowanie programami 
lojalności konsumenta, administrowanie programami dla 
osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje infor-
macji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura po-
średnictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, 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, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, foto-
kopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług impresariat w działal-
ności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych informacja o działalności 
gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plika-
mi, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wyda-
wania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka 
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opraco-
wywanie cv dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów 
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, or-
ganizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizo-
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych out-
sourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do ce-
lów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszuki-
wania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja progra-
mów typu telezakupy, produkcja programów związanych 
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie ze-
znań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, re-
jestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, spo-
rządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków 

farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, steno-
grafia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe za-
rządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agen-
cji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicz-
nego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobra-
nia, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczo-
ne przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, usługi komunikacji kor-
poracyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingo-
we, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednic-
twa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenu-
meraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usłu-
gi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi pu-
blic relations, usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, 
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porówny-
wania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi wypełniania 
zeznań podatkowych, usługi związane z listami prezentów, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie 
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic re-
klamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowe-
go, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego 
w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu 
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla 
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie je oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie z arty-
kułami sportowymi, przyrządami i urządzeniami stosowa-
nymi w kulturystyce, gimnastyce, obuwiem i odzieżą spor-
tową, żywnością i napojami dietetycznymi, środkami wspo-
magającymi leczenie oraz środkami do celów leczniczych 
i odżywczych.
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(210) 501313 (220) 2019 06 18
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HORTEX NATURE SNACK
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owo-
ce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, 
mrożone dania gotowe z owoców i warzyw, musy owocowe, 
przeciery owocowe i warzywne, miąższ z owoców, sałatki 
owocowe i warzywne, owoce i warzywa puszkowane, skórki 
owocowe, chipsy owocowe, przekąski z owoców, przeką-
ski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski 
na bazie suszonych owoców, smoothie owocowe, warzyw-
ne i owocowo-warzywne z przewagą produktów mlecz-
nych, żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców 
i warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i chole-
sterolu składająca się głównie z owoców i warzyw, 30 wyro-
by mączne z dodatkiem owoców i warzyw, przekąski z musli, 
przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie ryżu, 
przekąski na bazie kukurydzy, musy, musy deserowe, musy 
czekoladowe, sorbety, 32 napoje bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wycią-
gi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary 
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczo-
ne soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, 
warzywne i owocowo-warzywne, soki tłoczone owocowe, 
warzywne i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej 
wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-
-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub 
wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, syropy 
i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, 
ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, warzywne, owo-
cowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z do-
datkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych.

(210) 501434 (220) 2019 06 23
(731) EMERALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MiauCafe
(510), (511) 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów ka-
wowych, usługi dostawy kawy do biur, zapewnianie żywno-
ści i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie do-
starczania żywności i napojów, oferowanie żywności i napo-
jów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów.

(210) 501435 (220) 2019 06 23
(731) EMERALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.01.24, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów ka-
wowych, usługi dostawy kawy do biur, zapewnianie żywno-
ści i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie do-
starczania żywności i napojów, oferowanie żywności i napo-

jów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów.

(210) 501472 (220) 2019 06 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aleric Lora

(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(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.
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(210) 501483 (220) 2019 06 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aleric Lora

(531) 26.01.02, 26.11.03, 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 
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) 501488 (220) 2019 06 25
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JO! GUŚ

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne: śmietana, masło, 
produkty masło - podobne, kefir, jogurt naturalny, jogurty 
smakowe, napoje mleczne, mleko owocowe, mleko kaka-
owe, mleko czekoladowe, mleko kawowe, mleko w proszku, 
mleko kondensowane, ser biały, twaróg, ser homogenizo-
wany, twarożki homogenizowane z dodatkami smakowymi, 
desery z sera i owoców, sery twarde, topione, pleśniowe, 
30 czekolada z mlekiem, kakao z mlekiem, kawa z mlekiem, 
lody.

(210) 501512 (220) 2019 06 25
(731) SOKOŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.06, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, ad-
ministrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawa-
mi finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, 
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje 
wynajmu zakwaterowania w domach opieki, biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomo-
ści, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, nabywanie 
gruntów przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, organizowanie finansowa-
nia w zakresie operacji budowlanych, organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, organizowanie ograniczo-
nej własności nieruchomości, organizowanie wynajmu 
mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, po-
moc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi 
w zakresie zakwaterowań, usługi w zakresie wyszukiwania 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie porozu-
mień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności 
na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nie-
ruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi naby-
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wania gruntu [w imieniu osób trzecich], usługi nabywania 
gruntu, usługi kredytowania nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze doty-
czące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości korporacyjnych, usługi depozytowe w zakre-
sie nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania 
nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieru-
chomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyj-
nych nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nierucho-
mości mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości zwią-
zane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieru-
chomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu bu-
dynków, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczą-
cych majątku i ziemi, udzielanie informacji dotyczących za-
rządzania ziemią, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem internetu, zapewnianie 
środków finansowych na rozwój nieruchomości, wynajmo-
wanie centrów handlowych, wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], wynajem sal wystawowych, wycena i zarządza-
nie nieruchomościami, wybór i nabywanie nieruchomości 
[w imieniu osób trzecich], usługi związane ze współwłasno-
ścią nieruchomości, usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich 
[stałe zamieszkanie], usługi zarządzania własnością wakacyj-
ną [timeshare], usługi zarządzania nieruchomościami związa-
ne z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z centrami handlowymi, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usłu-
gi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z rolnic-
twem, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związa-
ne z ogrodnictwem, usługi zarządzania majątkiem nierucho-
mym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządza-
nia majątkiem, usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, za-
rządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządzanie bu-
dynkami, zapewnianie stałego zamieszkania, 37 usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, insta-
lowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyj-
nych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konser-
wacja i naprawa wind i dźwigów, konserwacja i naprawa bu-
dynków, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy 
szyb, okien i rolet, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa nieruchomości [budownictwo], budowa prywat-
nych budynków mieszkalnych, budowa nieruchomości prze-
mysłowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, bu-
downictwo mieszkaniowe, budownictwo komercyjne, bu-
downictwo, budowanie nieruchomości, budowanie domów, 
budowa utwardzanych miejsc parkingowych, budowa tere-
nów sportowych, konstrukcja i naprawa budynków, nadzór 
budowlany, nadzór nad renowacją budynków, przygotowa-
nie terenu [budownictwo], udzielanie informacji online zwią-
zanych ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji 
związanych z konstrukcją budynków, udzielanie informacji 
budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji bu-

dynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, 
usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi do-
radztwa budowlanego, usługi doradcze i informacyjne doty-
czące budownictwa, usługi budownictwa wodno-lądowe-
go, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi 
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi bu-
dowlane, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projek-
tów dotyczących nieruchomości, usługi nadzoru budowla-
nego w zakresie projektów budowlanych, usługi inspekcji 
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], zarządzanie pro-
jektem budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwesty-
cji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projek-
tami budowlanymi na terenie budowy, 43 tymczasowe za-
kwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ho-
tele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczaso-
wych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, żłobki, ośrodki 
opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, doradztwo 
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie 
w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, dzierżawa 
metalowych i niemetalowych budynków przenośnych, ob-
sługa zakwaterowania członków organizacji, organizowanie 
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizo-
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezerwacja pokoi, 
rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja 
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Interne-
tu, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji 
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Inter-
netu, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego 
zakwaterowania, udostępnianie obiektów i sprzętu dla przy-
czep kempingowych, udostępnianie pomieszczeń i urzą-
dzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnia-
nie pomieszczeń na posiedzenia, udzielanie informacji doty-
czących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji w zakre-
sie rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi agencji 
w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, 
usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi biur 
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur 
zakwaterowania, usługi biura turystycznego związane z re-
zerwacją zakwaterowania tymczasowego, usługi charyta-
tywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwatero-
wania, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], za-
pewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach, zapewnianie umeblowanego zakwaterowa-
nia tymczasowego, zapewnianie miejsc do tymczasowego 
odpoczynku dla pasażerów, wypożyczanie namiotów, wy-
najmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem 
pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania, wynajem pawilonów, wy-
najem budynków przenośnych, usługi zapewniania schro-
nisk w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego], usługi w zakresie zapewniania obiektów 
na uroczystości, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi 
w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], usługi 
w zakresie kwater wczasowych, usługi rezerwacji pokojów, 
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [za-
rządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi opieki nad dzieć-
mi świadczone w obiektach handlowych, wynajem mebli, 
bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawa-
nia jedzenia i napojów, bary przekąskowe, bary sałatkowe, 
bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, deko-
rowanie żywności, dokonywanie rezerwacji restauracji i po-
siłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji o usłu-
gach barów, dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnia-
nie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyj-
nych, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania 
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posiłków, kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w zakresie 
żywności, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla go-
ści, oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowa-
nie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, ofero-
wanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organiza-
cja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie 
posiłków w hotelach, pizzerie, udzielanie informacji dotyczą-
cych restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji 
i barów, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostęp-
nianie informacji w postaci przepisów na drinki, udostępnia-
nie informacji o zawodzie barmana, stołówki, spersonalizo-
wane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony 
internetowej, serwowanie żywności i napojów w sklepach 
z pączkami, serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, serwowanie żywności i napojów w kawiaren-
kach internetowych, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie napojów w pubach z browarem, serwo-
wanie napojów w małych browarniach, serwowanie napo-
jów alkoholowych, serwowanie jedzenia i napojów, rzeźbie-
nie w jedzeniu, rezerwacja stolików w restauracjach, restau-
racje z grillem, restauracje serwujące delikatesy, restauracje 
samoobsługowe, puby, przygotowywanie żywności dla in-
nych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi prywatnego 
klubu kolacyjnego, usługi osobistych kucharzy, usługi ogród-
ków piwnych, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], 
usługi mobilnych restauracji, usługi koktajlbarów, usługi klu-
bów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi herba-
ciarni, usługi doradców w zakresie win, usługi doradcze zwią-
zane z technikami pieczenia, usługi doradcze w zakresie 
sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowania 
żywności, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi degu-
stacji win (dostarczanie napojów), usługi bufetów w zakresie 
barów koktajlowych, usługi biur podróży w zakresie rezerwo-
wania restauracji, usługi barów z sokami, usługi barów z faj-
kami wodnymi, usługi barów piwnych, usługi barów i restau-
racji, usługi barowe, usługi agencji w zakresie rezerwacji re-
stauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowywa-
niem żywności i napojów, udzielanie informacji w zakresie 
barów, winiarnie, usługi świadczone przez bary bistro, usługi 
zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w napoje, usłu-
gi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi w zakre-
sie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi 
w zakresie bankietów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezer-
wacji posiłków, usługi rezerwacji zakwaterowania [time sha-
re], usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restaura-
cyjne świadczone przez hotele, usługi restauracyjne łącznie 
z wyszynkiem, usługi restauracyjne, usługi restauracji, w któ-
rych mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi re-
stauracji z daniami ramen, usługi restauracji washoku, usługi 
restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji sprzedających 
sushi, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usłu-
gi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji hotelo-
wych, usługi prywatnego klubu picia, zapewnianie pomiesz-
czeń na uroczystości.

(210) 501513 (220) 2019 06 25
(731) SOKOŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USTRONIE APARTMENTS

(531) 26.11.06, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, ad-
ministrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje mieszka-
niowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, agencje wynajmu 
zakwaterowania w domach opieki, biura pośrednictwa han-
dlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieru-
chomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, finansowa-
nie konsorcjalne nieruchomości, nabywanie gruntów prze-
znaczonych do dzierżawy, nabywanie nieruchomości na rzecz 
osób trzecich, organizowanie finansowania w zakresie opera-
cji budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieru-
chomości, organizowanie ograniczonej własności nierucho-
mości, organizowanie wynajmu mieszkań, pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, skomputeryzowa-
ne usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesha-
ring nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieru-
chomości, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w za-
kresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finan-
sowe], usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiada-
nia własności na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, 
usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], usługi na-
bywania gruntu, usługi kredytowania nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi dorad-
cze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze doty-
czące nieruchomości korporacyjnych, usługi depozytowe 
w zakresie nieruchomości, usługi badawcze dotyczące naby-
wania nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nie-
ruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyj-
nych nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nierucho-
mości mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości związa-
ne z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nierucho-
mości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących ma-
jątku i ziemi, udzielanie informacji dotyczących zarządzania 
ziemią, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomo-
ści, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem internetu, zapewnianie środków finanso-
wych na rozwój nieruchomości, wynajmowanie centrów han-
dlowych, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem 
sal wystawowych, wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], 
usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, usługi znajdowania 
mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], usługi 
zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami prze-
mysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowy-
mi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami 
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
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z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlo-
wych, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane 
z rolnictwem, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym 
związane z ogrodnictwem, usługi zarządzania majątkiem nie-
ruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi za-
rządzania majątkiem, usługi w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, za-
rządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządzanie bu-
dynkami, zapewnianie stałego zamieszkania, 37 usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, insta-
lowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, 
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja 
i naprawa wind i dźwigów, konserwacja i naprawa budynków, 
usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, 
okien i rolet, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa 
nieruchomości [budownictwo], budowa prywatnych budyn-
ków mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, 
budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budownictwo 
mieszkaniowe, budownictwo komercyjne, budownictwo, bu-
dowanie nieruchomości, budowanie domów, budowa utwar-
dzanych miejsc parkingowych, budowa terenów sportowych, 
konstrukcja i naprawa budynków, nadzór budowlany, nadzór 
nad renowacją budynków, przygotowanie terenu [budownic-
two], udzielanie informacji online związanych ze wznosze-
niem budynków, udzielanie informacji związanych z konstruk-
cją budynków, udzielanie informacji budowlanych, usługi in-
formacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi general-
nych wykonawców budowlanych, usługi doradztwa w zakre-
sie budowy budynków, usługi doradztwa budowlanego, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, 
usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, usługi budowlane, usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nierucho-
mości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
budowlanych, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac bu-
dowlanych], zarządzanie projektem budowy, zarządzanie pro-
jektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania bu-
dynków, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie bu-
dowy, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwatero-
wanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów 
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posie-
dzenia, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób 
starszych, doradztwo świadczone przez centra obsługi telefo-
nicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowe-
go, dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków prze-
nośnych, obsługa zakwaterowania członków organizacji, or-
ganizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowe-
go, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezer-
wacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróż-
nych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośred-
nictwem Internetu, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnia-
nie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednic-
twem Internetu, udostępnianie informacji o usługach tymcza-
sowego zakwaterowania, udostępnianie obiektów i sprzętu 
dla przyczep kempingowych, udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostęp-
nianie pomieszczeń na posiedzenia, udzielanie informacji do-
tyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji w zakre-
sie rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi agencji 

w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, 
usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi biur po-
dróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur za-
kwaterowania, usługi biura turystycznego związane z rezer-
wacją zakwaterowania tymczasowego, usługi charytatywne, 
mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, 
usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, 
zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowe-
go, zapewnianie miejsc do tymczasowego odpoczynku dla 
pasażerów, wypożyczanie namiotów, wynajmowanie zakwa-
terowania na pobyt czasowy, wynajem pomieszczeń na przy-
jęcia towarzyskie, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwa-
terowania, wynajem pawilonów, wynajem budynków prze-
nośnych, usługi zapewniania schronisk w nagłych wypadkach 
[zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], usługi w za-
kresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi w zakre-
sie wynajmu pokojów, usługi w zakresie wymiany zakwatero-
wania [time share], usługi w zakresie kwater wczasowych, 
usługi rezerwacji pokojów, usługi recepcyjne dla tymczaso-
wego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlo-
wych, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, bary przekąskowe, 
bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowa-
nie ciast, dekorowanie żywności, dokonywanie rezerwacji re-
stauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie infor-
macji o usługach barów, dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach re-
stauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie przygoto-
wywania posiłków, kafeterie [bufety], kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności i napo-
jów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, ofero-
wanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, ofe-
rowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organi-
zacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie 
posiłków w hotelach, pizzerie, udzielanie informacji dotyczą-
cych restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i ba-
rów, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie 
informacji w postaci przepisów na drinki, udostępnianie infor-
macji o zawodzie barmana, stołówki, spersonalizowane usługi 
planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, 
serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, ser-
wowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwo-
wanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie napo-
jów w pubach z browarem, serwowanie napojów w małych 
browarniach, serwowanie napojów alkoholowych, serwowa-
nie jedzenia i napojów, rzeźbienie w jedzeniu, rezerwacja sto-
lików w restauracjach, restauracje z grillem, restauracje serwu-
jące delikatesy, restauracje samoobsługowe, puby, przygoto-
wywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na ze-
wnątrz, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spoży-
cia, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi osobistych 
kucharzy, usługi ogródków piwnych, usługi obiektów gościn-
nych [posiłki i napoje], usługi mobilnych restauracji, usługi 
koktajlbarów, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żyw-
ność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napo-
jów, usługi herbaciarni, usługi doradców w zakresie win, usługi 
doradcze związane z technikami pieczenia, usługi doradcze 
w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przy-
gotowania żywności, usługi doradcze dotyczące żywności, 
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usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi bufetów 
w zakresie barów koktajlowych, usługi biur podróży w zakre-
sie rezerwowania restauracji, usługi barów z sokami, usługi 
barów z fajkami wodnymi, usługi barów piwnych, usługi ba-
rów i restauracji, usługi barowe, usługi agencji w zakresie re-
zerwacji restauracji, udzielanie informacji związanych z przy-
gotowywaniem żywności i napojów, udzielanie informacji 
w zakresie barów, winiarnie, usługi świadczone przez bary bi-
stro, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia 
w napoje, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, usługi w zakresie dostarczania napojów, 
usługi w zakresie bankietów, usługi rezerwacyjne w zakresie 
rezerwacji posiłków, usługi rezerwacji zakwaterowania [time 
share], usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restau-
racyjne świadczone przez hotele, usługi restauracyjne łącznie 
z wyszynkiem, usługi restauracyjne, usługi restauracji, w któ-
rych mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi re-
stauracji z daniami ramen, usługi restauracji washoku, usługi 
restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji sprzedających 
sushi, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi 
restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji hotelo-
wych, usługi prywatnego klubu picia, zapewnianie pomiesz-
czeń na uroczystości.

(210) 501545 (220) 2019 06 26
(731) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARGENSEPT SPRAY DO GARDŁA

(531) 02.01.01, 19.13.01, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spo-
żywcze do celów medycznych.

(210) 501560 (220) 2019 06 26
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GoPocket
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nagrywania, trans-
misji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub 
danych, nagrane nośniki danych, media do pobierania, opro-
gramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe 

nośniki do nagrywania i przechowywania danych, 16 papier 
i karton, druki, fotografie, papierowe artykuły piśmienne, ar-
tykuły biurowe, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 35 re-
klama, 36 działalność finansowa, usługi bankowe, 41 naucza-
nie, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, rozrywka.

(210) 501561 (220) 2019 06 26
(731) STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB 

ŁOSOSIOWATYCH, Lębork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZ PSTRĄG

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 ryby żywe, 44 hodowla zwierząt.

(210) 501617 (220) 2019 06 27
(731) Galata Chemicals, LLC, Southbury, CT, US
(540) (znak słowny)
(540) BLENDEX
(510), (511) 1 syntetyczne kompozycje żywiczne nieprze-
tworzone do stosowania w sztukach przemysłowych.

(210) 501637 (220) 2019 06 28
(731) GOLISZEWSKI KRZYSZTOF, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) ja swój
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa, grzyby, 
w tym orzechy, nasiona roślin strączkowych, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej przetworzonych warzyw, 
owoców, grzybów, orzechów, nasiona roślin strączkowych, 
40 przetwarzanie żywności i napojów.

(210) 501638 (220) 2019 06 28
(731) GOLISZEWSKI KRZYSZTOF, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) kisi-kisi
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa, grzyby, 
w tym orzechy, nasiona roślin strączkowych, 40 przetwarza-
nie żywności i napojów, owoców, warzyw, grzybów, orze-
chów, nasion roślin strączkowych.

(210) 501654 (220) 2019 06 28
(731) NITECKI PIOTR N. TRADE SPÓŁKA CYWILNA PIOTR 

I LECH NITECCY, Warszawa;
NITECKI LECH N. TRADE SPÓŁKA CYWILNA PIOTR I LECH 

NITECCY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G Garden Point

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 6 markizy metalowe, markizy metalowe [ma-
teriały budowlane], altany konstrukcje z metalu, altany 
przenośne wykonane głównie z metali, altany [konstrukcje 
metalowe], pawilony metalowe, pergole z metalu, szklarnie 
z metalu, szklarnie przenośne metalowe, szklarnie będą-



Nr  ZT36/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 33

ce nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, przenośne 
szklarnie z metalu do użytku domowego, półokrągłe szklar-
nie z ramą metalową do użytku ogrodniczego, półokrągłe 
szklarnie z metalową ramą do użytku rolniczego, zadaszenia 
metalowe [konstrukcje], 11 oświetlenie ogrodowe, lampowe 
promienniki podczerwieni, gazowe promienniki ciepła, elek-
tryczne promienniki ciepła [do użytku domowego], 19 domki 
ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, ogrodo-
we budki wykonane z materiałów niemetalowych, namioty 
ogrodowe [szkielety ramowe], niemetalowe i nie z materiału 
tekstylnego, tunele niskie [niemetalowe lub na ramach nie-
metalowych) do ochrony roślin, altany [konstrukcje nieme-
talowe], pawilony wykonane z materiałów niemetalowych, 
pergole niemetalowe, domki ogrodowe wykonane z mate-
riałów niemetalowych, prefabrykowane szklarnie, niemetalo-
we, szklarnie modułowe, niemetalowe, szklarnie przenośne 
niemetalowe, niemetalowe przenośne szklarnie do użytku 
domowego, 20 meble ogrodowe [patio], meble ogrodowe 
drewniane, meble ogrodowe z aluminium, meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, meble ogrodowe z tworzyw sztucz-
nych, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodo-
we wykonane z drewna, ławy ogrodowe połączone na stałe 
z ławkami, altany [meble], huśtawki montowane na ganku, 
meble metalowe, meble, meble nadmuchiwane, kwietniki 
[meble], siedzenia [meble], leżaki, leżaki do opalania, 22 mar-
kizy plastikowe, daszki [markizy], markizy i brezenty, markizy 
z materiałów syntetycznych, markizy z tworzyw sztucznych, 
markizy z materiałów tekstylnych, plandeki, markizy, namio-
ty i niedopasowane pokrycia, markizy posiadające specjalne 
filtry pozwalające na opalanie się bez poparzenia, tkanina 
w formie osłony-zadaszenia, 28 huśtawki, domki do zabawy, 
domki zabawkowe dla dzieci.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 501661 (220) 2019 06 28
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAJLEPSZA MOC DO DOMOWYCH NALEWEK 

SPIRYTUS REKTYFIKOWANY 70% Najlepszy 
do nalewek WIELOKROTNA DESTYLACJA 6

(531) 25.01.01, 25.01.05, 26.01.04, 27.07.01, 27.07.13, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 33 alkohol, napoje alkoholowe, napoje destylo-
wane, spirytus, wódka, ekstrakty alkoholowe.

(210) 501665 (220) 2019 06 28
(731) INVERSIONES FAMILIARES S.A., Santiago, CL

(540) (znak słowny)
(540) SANTA ALEXANDRA
(510), (511) 33 wina.

(210) 501690 (220) 2019 06 28
(731) WONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pożyczanie na poziomie
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo finansowe, pla-
nowanie finansowe, prognozy finansowe, badania finanso-
we, usługi finansowe, skomputeryzowane analizy finansowe, 
skomputeryzowane usługi finansowe, doradztwo finansowe 
i usługi konsultingu finansowego, finansowe usługi konsul-
tingowe, opracowania finansowe, informacje finansowe, 
usługi informacji finansowej, dostarczanie skomputeryzowa-
nej informacji finansowej, informacje finansowe dostarczane 
za pomocą środków elektronicznych, agencje kredytowe, 
agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w zakresie dłu-
gów, inwestycje finansowe, pożyczki [finansowanie], pożycz-
ki ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, 
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi finansowania, zarządzanie finansami.

(210) 501694 (220) 2019 06 28
(731) POLSKA GIEŁDA WYROBÓW BETONOWYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa

(540) (znak słowny)
(540) brukeo
(510), (511) 19 kostka brukowa, kostka kamienna do bruko-
wania i układania nawierzchni, obrzeża do trawników nieme-
talowe, palisady niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe.

(210) 501717 (220) 2019 06 29
(731) OLSZEWSKI MICHAŁ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOTUM Kancelaria Prawnicza

(531) 27.05.01, 29.01.12, 23.01.01, 24.01.25
(510), (511) 45 usługi prawnicze.

(210) 501729 (220) 2019 07 01
(731) HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gutkowo
(540) (znak słowny)
(540) Zdrapka Biegacza
(510), (511) 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały druko-
wane, papier i karton, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
chorągiewki papierowe, dekoracje z papieru [flagi], girlandy 
papierowe, plakaty z papieru, proporczyki z papieru, 28 arty-
kuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
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(210) 501783 (220) 2019 07 01
(731) STO PROCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, odzież jeansowa, odzież je-
dwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież nieprze-
makalna, odzież przeciwdeszczowa, odzież skórzana, odzież 
wełniana, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież ze skóry, 
odzież z imitacji skóry, swetry [odzież], swetry rozpinane, 
swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy 
szyi, sukienki damskie, skórzane sukienki, letnie sukienki, luź-
ne sukienki o prostym kroju, suknie ślubne, koszulki, koszule 
codzienne, koszule z długimi rękawami, koszule z kołnierzy-
kiem, koszule z krótkimi rękawami, koszule zapinane, koszule 
bez rękawów, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, spodnie, 
krótkie spodnie, eleganckie spodnie, spodnie dresowe, gar-
nitury damskie, garnitury typu zoot suit [z workowatymi 
spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], garni-
tury wieczorowe, kostiumy ze spódnicą, spódnice, płaszcze 
damskie, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze skórzane, 
płaszcze wieczorowe, płaszcze zimowe, podkoszulki, pulo-
wery, golfy [odzież], półgolfy, odzież wodoodporna, kurtki 
[odzież], długie kurtki, stroje kąpielowe, nakrycia głowy, kom-
binezony damskie jednoczęściowe [playsuit], rajstopy, poń-
czochy, paski [odzież], piżamy, halki, półhalki, skarpetki, dre-
sy damskie, bluzy, bluzy dresowe, obuwie damskie, czapki, 
czapki wełniane, dzianina [odzież], body [odzież], kieszenie 
do odzieży, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kurtki weł-
niane, kurtki jeansowe, legginsy, mankiety [ubranie], okrycia 
wierzchnie [odzież], krótkie kurtki wierzchnie, kurtki przeciw-
deszczowe z kapturem, kurtki wierzchnie, kurtki nieprzema-
kalne, nieprzemakalna odzież wierzchnia, ocieplane kurtki, 
paski materiałowe [odzież], paski skórzane [odzież], paski 
[odzież], skóra [odzież], stroje plażowe, szale, szaliki, apaszki, 
szarfy [do ubrania], T-shirty, bermudy [szorty], szorty [odzież], 
chinosy, damskie luźne topy, topy bez ramiączek, tuniki, 
damskie sukienki na uroczystości, minispódniczki, opaski 
na szyję [część odzieży].

(210) 501834 (220) 2019 07 03
(731) WEGE SIOSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) Vermezan
(510), (511) 29 orzechy preparowane, orzechy ziemne prze-
tworzone, orzechy aromatyzowane, orzechy laskowe, prze-
tworzone, 30 przetworzone nasiona do użytku jako przypra-
wa, przyprawy.

(210) 501838 (220) 2019 07 03
(731) ZIĘCINA PIOTR AGENCJA KREATYWNA COLLEGE 

EVENT, Góra Kalwaria
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) College Event

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzch-
nia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt 
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, 
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, 
sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, 
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna 
dziecięca, kurtki, skarpetki, 41 organizacja szkoleń, szkolenia 
edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizowanie szkoleń biz-
nesowych, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą 
gry, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia perso-
nelu, trening osobisty, zapewnianie kursów szkoleniowych, 
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie semi-
nariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkolenio-
wych, doradztwo w zakresie szkoleń, szkolenia w dziedzinie 
biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 
przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, orga-
nizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne 
w zakresie szkoleń biznesowych, kursy szkoleniowe w zakre-
sie rozwoju osobistego, zapewnianie kursów szkoleniowych 
na temat zarządzania biznesowego, usługi doradztwa do-
tyczące opracowywania kursów szkoleniowych, doradztwo 
w zakresie szkoleń biznesowych, usługi szkoleniowe w zakre-
sie zdrowia i bezpieczeństwa, kursy szkoleniowe w dziedzi-
nie zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, 
zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania 
biznesowego, usługi w zakresie wykładów związane z umie-
jętnościami zarządzania, usługi edukacyjne dla kadry kie-
rowniczej, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia 
kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne dotyczące 
umiejętności komunikacyjnych, szkolenia w zakresie technik 
komunikacyjnych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, 
opracowywanie materiałów edukacyjnych, rozpowszechnia-
nie materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów eduka-
cyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na profesjonalnych wykładach, produkowanie materiałów 
szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów z za-
kresu zarządzania, produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na profesjonalnych kursach, organizowanie 
imprez muzycznych, organizowanie imprez tanecznych, 
planowanie specjalnych imprez, informacja o imprezach roz-
rywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, organizowa-
nie imprez rekreacyjnych, organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, obsłu-
ga gości na imprezach rozrywkowych, didżeje na przyjęcia 
i imprezy specjalne, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji 
imprez, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji im-
prez, zamawianie artystów estradowych na imprezy, usługi 
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi pro-
wadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez spe-
cjalnych, usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów 
na imprezy, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów 
lub pracowników, organizowanie gal, planowanie przyjęć, 
organizacja przyjęć, usługi imprez muzycznych na żywo, 
usługi miksowania muzyki, usługi rozrywkowe świadczone 
przez muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej 
muzyki, rozrywka, rozrywka z udziałem muzyki, organizowa-
nie rozrywki wizualnej i muzycznej, udostępnianie obiektów 
i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie pomieszczeń do ce-
lów rozrywkowych, usługi rozrywkowe z udziałem grup 
muzycznych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne.
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(210) 501863 (220) 2019 07 04
(731) PORZEZIŃSKA ALEKSANDRA, SKOMSKA BALBINA, 

GÓRCZAK KRZYSZTOF OGNIEM I PIECEM SPÓŁKA 
CYWILNA, Gdynia

(540) (znak słowny)
(540) OGNIEM I PIECEM
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 501875 (220) 2019 07 04
(731) WAŚNIOWSKI DAWID, WAŚNIOWSKA KATARZYNA 

KADE SPÓŁKA CYWILNA, Proszówki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR BOCHNIA

(531) 13.01.05, 27.05.01, 19.08.07, 01.01.03
(510), (511) 40 usługi browarnicze.

(210) 501890 (220) 2019 07 04
(731) LASEK ANNA PLANE4YOU, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANE4YOU

(531) 18.05.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rejestracja samolotów i przeniesienie tytułu 
własności, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, pośredniczenie w umowach dotyczą-
cych sprzedaży i zakupu towarów, pośrednictwo w zawiera-
niu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, rekla-
mowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom 
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z samolotami, 36 fi-
nansowanie samolotów, usługi finansowe w zakresie dzier-
żawy samolotów, usługi finansowe związane z zakupem 
samolotów, finansowanie leasingu pojazdów, usługi ubez-
pieczeń w dziedzinie lotnictwa, 39 wypożyczanie i wynajem 
samolotów, udzielanie informacji związanych z usługami 
wynajmu samolotów, transport samolotami śmigłowymi, 
organizowanie podróży samolotowych, organizowanie sa-
molotowego transportu pasażerskiego, rezerwacja miejsc 
na podróż samolotem, wypożyczanie pojazdów i urządzeń 
do lokomocji drogą powietrzną, wynajem części do statków 
powietrznych, wynajem statków powietrznych, usługi w za-
kresie przechowywania statków powietrznych, pośrednic-
two w czarterowaniu statków powietrznych, wypożyczanie 
pojazdów na umowę, wynajem pojazdów transportowych 
na umowę, wypożyczanie pojazdów silnikowych na umo-
wę, transport powietrzny, usługi hangarowania statków po-
wietrznych.

(210) 501915 (220) 2019 07 05
(731) ŻYBULA MACIEJ LEONARD SOCIAL ART STUDIO, 

Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bees & Honey

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, au-
dyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama 
pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, 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, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, foto-
kopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działal-
ności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności 
gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie 
plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wy-
dawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka 
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opraco-
wywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów 
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, or-
ganizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizo-
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do ce-
lów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszuki-
wania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja progra-
mów typu telezakupy, produkcja programów związanych 
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo-
wszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zesta-
wienia, stenografia, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla 
nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wia-
domości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, 
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tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyj-
ne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej 
do pobrania, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lob-
bingu handlowego, usługi marketingowe, usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednic-
twa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi public 
relations, usługi relacji z mediami, usługi umawiania spotkań 
[prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w za-
kresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywia-
du rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie admi-
nistracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargo-
we, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
kach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, 
wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego 
w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, 38 agencje informacyjne, 
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, in-
formacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunika-
cja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność po-
przez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nada-
wanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, ofe-
rowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, 
przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegra-
mów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, trans-
fer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, trans-
misja programów radiowych, transmisja programów telewi-
zyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, 
udostępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty 
głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki 
łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekon-
ferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania 
do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonfe-
rencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu teleko-
munikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do global-
nych sieci komputerowych, wypożyczanie modemów, wy-
pożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyła-
nia wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 

41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, infor-
macja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, in-
formacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [po-
kazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagry-
wanie na taśmach wideo, organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozryw-
kowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organi-
zowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie za-
wodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, 
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, plano-
wanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, pro-
dukcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspi-
naczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, przedstawienia teatralne [produkcja], prze-
kazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe 
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria 
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządza-
nie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia 
filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w interne-
cie, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobra-
nia, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi arty-
stów estradowych, usługi edukacyjne świadczone przez 
asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo 
na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w syste-
mie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi 
kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kultu-
ralne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmo-
wych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania 
zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi 
studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
zacji imprez, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi 
imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakre-
sie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamo-
wych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakre-
sie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wy-
najem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie apara-
tury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów 
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypoży-
czanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypo-
życzanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wy-
pożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu 
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audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie 
taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie 
spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 aktuali-
zowanie oprogramowania komputerowego, analizy syste-
mów komputerowych, badania dotyczące technologii tele-
komunikacyjnych, badania naukowe, digitalizacja dokumen-
tów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interneto-
wego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowa-
nia stron internetowych, dostarczanie informacji o technolo-
gii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem stro-
ny internetowej, elektroniczne monitorowanie aktywności 
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania 
oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfi-
kujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości 
w Internecie, hosting serwerów, hosting stron interneto-
wych, instalacja oprogramowania komputerowego, konser-
wacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzo-
wanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, od-
zyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie opro-
gramowania w ramach publikacji oprogramowania, opraco-
wywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie pro-
gramów komputerowych, programowanie komputerów, 
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projek-
towanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, projektowanie wizytówek, przecho-
wywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii da-
nych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszuki-
warek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero-
wej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunika-
cyjnej, usługi graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szy-
frowania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(210) 501940 (220) 2019 07 05
(731) PAŹ ALDONA PAZADI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODO jadacz

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.08, 26.11.10, 08.01.18

(510), (511) 30 lody własnej produkcji, 35 usługi sprzedaży 
lodów własnej produkcji.

(210) 501950 (220) 2019 07 08
(731) CENTRUM ADMINISTRACYJNE MAZOVIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Praha nove kino

(531) 29.01.13, 27.05.09, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.04, 
26.04.18

(510), (511) 16 albumy, portrety, reprodukcje graficzne, fo-
tografie, rysunki, plakaty, obrazy, bilety, druki, broszury, cza-
sopisma, gazety, kalendarze, katalogi, książki, śpiewniki, ko-
miksy, nalepki, naklejki, karty muzyczne z życzeniami, karty 
okolicznościowe, 35 prowadzenie usług w zakresie: analizy 
kosztów, badania opinii publicznej, badania rynku, sonda-
że, opinie, doradztwo specjalistyczne w sprawie działalno-
ści gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych-
-próbek, druków, prospektów i broszur, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, reklama prasowa, radiowa i telewizyjna, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wypo-
życzanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informa-
cji w plikach komputerowych oraz wyszukiwanie danych 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, obróbka tekstów, organizowanie wystaw 
i targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, powielanie 
dokumentów, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi lub produkcyjnymi, zakupy produktów usług 
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie profesjonalne dzia-
łalnością artystyczną, 38 prowadzenie usług w zakresie: 
agencji informacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej przez sieć komputerową, łączność przez termi-
nale komputerowe, ogłoszenia elektroniczne, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłanie informacji, 41 prowadzenie usług 
w zakresie, doradztwa zawodowego w zakresie dystrybucji 
i produkcji filmów, usługi związane z organizacją i obsługą 
dyskotek z uwzględnieniem projekcji filmów, studia filmowe, 
produkcji filmów, kompozycji muzycznych, wypożyczanie 
filmów, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficz-
nego, usługi reporterskie, fotoreportaży, fotografia, rozrywka 
lub nauczanie prowadzone w klubach filmowych, kształce-
nie praktyczne w zakresie wiedzy i umiejętności filmowych 
poprzez pokazy, organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych z zakresu produkcji filmów, nocne kluby fil-
mowe, studia filmowe, studia nagrań, nagrywanie i filmowa-
nie na taśmach wideo, obsługa sal kinowych, montaż taśm 
wideo, produkcja filmów, wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, wykonywanie 
mikrofilmów, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie 
filmów kinematograficznych, wypożyczanie kamer i kaset 
wideo, wypożyczanie sprzętu audio, publikowanie książek 
i mikro-wydawnictw, publikowanie elektroniczne on-line 
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książek i periodyków, usługi tłumaczenia, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, informacja o imprezach 
rozrywkowych i reklamowych, organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, planowanie przebiegu 
przyjęć z dziedziny kultury lub edukacji, rezerwacja miejsc 
na spektakle, rozrywka, użytkowanie sal kinowych, realizacja 
i wystawianie spektakli z zakresu historii filmu i technik ich re-
alizacji, sporządzanie napisów np. do filmów w wersji orygi-
nalnej, 42 prowadzenie usług w zakresie: doradztwa w spra-
wach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania 
komputerów, aktualizacja oprogramowania komputerów, 
powielanie oprogramowania komputerów, programowanie 
komputerów, projektowanie systemów komputerowych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, konwer-
sja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, kon-
wersja danych przez programy komputerowe, odzyskiwanie 
danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, wypożyczanie komputerów, 
wypożyczanie oprogramowania komputerów, projektowa-
nie dekoracji wnętrz, usługi projektantów mody, 43 prowa-
dzenie usług w zakresie: usługi barowe, bary szybkiej obsługi 
- snack-bary, kafeterie, kawiarnie, oferowanie żywności i na-
pojów w kawiarenkach internetowych, przygotowywanie 
dań - żywność i napoje na zamówienie oraz ich dostawa, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licen-
cjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej.

(210) 502090 (220) 2019 07 10
(731) CHWIEJCZAK DAMIAN P.W. MULTIMAX, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emultimax

(531) 26.01.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze, instalacje grzewcze, 
urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrze-
wania, elektryczne ogrzewanie podłogowe, elektryczne 
maty grzewcze, elektryczne przewody grzewcze, piece 
akumulacyjne, grzejniki elektryczne, kominki elektryczne, 
przepływowe podgrzewacze do wody, pojemnościowe 
podgrzewacze do wody, nagrzewnice elektryczne, promien-
niki podczerwieni, kurtyny powietrzne, suszarki do włosów, 
suszarki do rąk, suszarki do prania, elektryczne, kominki ga-
zowe, pompy ciepła, dywany podgrzewane elektrycznie, 
poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, przewody 
grzewcze samoregulujące, ogrzewacze kieszonkowe, ogrze-
wacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, kaloryfery elek-
tryczne, kotły grzewcze, urządzenia grzewcze do pojazdów, 
lady podgrzewane, lampy elektryczne, palniki, bojlery i pod-
grzewacze, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, 
regeneratory ciepła, urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, nawilżacze do grzejników centralnego 
ogrzewania, piece- urządzenia grzewcze, aparatura i instala-
cje chłodnicze, urządzenia chłodzące, chłodziarki, elektrycz-
ne, klimatyzatory, klimatyzery, klimatyzatory przenośne, in-
stalacje i urządzenia wentylacyjne- klimatyzacyjne, akcesoria 
do klimatyzatorów przenośnych, instalacje klimatyzacyjne, 
urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodze-
nia powietrza, urządzenia do poprawy jakości powietrza, in-
stalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, 

oczyszczacze powietrza, osuszacze powietrza, nawilżacze 
powietrza, wentylatory, filtry powietrza, lampy bakteriobój-
cze do oczyszczania powietrza, urządzenia na gorące powie-
trze, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub 
wody, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia 
i maszyny do oczyszczania powietrza, podgrzewacze powie-
trza, sterylizatory powietrza, termostaty, regulatory tempera-
tury, sterowniki przeciwoblodzeniowe, urządzenia i maszyny 
do uzdatniania wody, podgrzewacze wody, podgrzewacze 
wody jako aparatura, podgrzewacze wody do wanien, ste-
rylizatory do wody, urządzenia do dezynfekcji, sterylizatory, 
instalacje i urządzenia do suszenia, akcesoria łazienkowe, kra-
ny, dozowniki środków odkażających w toaletach, aparatura 
do suszenia, odwadniania, instalacje i urządzenia do susze-
nia, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich nastę-
pujących towarów: urządzeń grzewczych, instalacji grzew-
czych, urządzeń do ogrzewania, urządzeń elektrycznych 
do ogrzewania, elektrycznego ogrzewania podłogowego, 
elektrycznych mat grzewczych, elektrycznych przewodów 
grzewczych, pieców akumulacyjnych, grzejników elektrycz-
nych, kominków elektrycznych, przepływowych podgrze-
waczy do wody, pojemnościowych podgrzewaczy do wody, 
nagrzewnic elektrycznych, promienników podczerwieni, 
kurtyn powietrznych, suszarek do włosów, suszarek do rąk, 
suszarek do prania, elektrycznych, kominków gazowych, 
pomp ciepła, dywanów podgrzewanych elektrycznie, po-
duszek elektrycznych nie do celów leczniczych, przewodów 
grzewczych samoregulujących, ogrzewaczy kieszonkowych, 
ogrzewaczy stóp, elektrycznych lub nieelektrycznych, ka-
loryferów elektrycznych, kotłów grzewczych, urządzeń 
grzewczych do pojazdów, lad podgrzewanych, lamp elek-
trycznych, palników, bojlerów i podgrzewaczy, promienni-
kowych ogrzewaczy do pomieszczeń, regeneratorów ciepła, 
urządzeń do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, 
nawilżaczy do grzejników centralnego ogrzewania, pie-
ców- urządzeń grzewczych, aparatury i instalacji chłodniczej, 
urządzeń chłodzących, chłodziarek elektrycznych, klimatyza-
torów, klimatyzerów, klimatyzatorów przenośnych, instalacji 
i urządzeń wentylacyjnych- klimatyzacyjnych, akcesoriów 
do klimatyzatorów przenośnych, instalacji klimatyzacyjnych, 
urządzeń do chłodzenia napojów, urządzeń do chłodzenia 
powietrza, urządzeń do poprawy jakości powietrza, instalacji 
i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, instalacji do filtrowania powietrza, oczysz-
czaczy powietrza, osuszaczy powietrza, nawilżaczy powie-
trza, wentylatorów, filtrów powietrza, lamp bakteriobójczych 
do oczyszczania powietrza, urządzeń na gorące powietrze, 
urządzeń jonizujących do oczyszczania powietrza lub wody, 
urządzeń do dezodoryzacji powietrza, urządzeń i maszyn 
do oczyszczania powietrza, podgrzewaczy powietrza, stery-
lizatorów powietrza, termostatów, regulatorów temperatury, 
sterowników przeciwoblodzeniowych, urządzeń i maszyn 
do uzdatniania wody, podgrzewaczy wody, podgrzewaczy 
wody jako aparatury, podgrzewaczy wody do wanien, stery-
lizatorów do wody, urządzeń do dezynfekcji, sterylizatorów, 
instalacji i urządzeń do suszenia, akcesoriów łazienkowych, 
kranów, dozowników środków odkażających w toaletach, 
aparatury do suszenia [odwadniania], instalacji i urządzeń 
do suszenia, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i do-
konanie zakupu w dobrych warunkach (bez uwzględnienia 
transportu), usługi powyższe świadczone przez sklepy deta-
liczne, hurtownie, za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej przez strony internetowe lub telesklepy, prezentowa-
nie powyższych produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej.
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(210) 502104 (220) 2019 07 10
(731) UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Rymanów Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CELESTIN

(531) 01.15.14, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 balsamy i mleczka do ciała, balsamy: do twa-
rzy, do twarzy po goleniu, kremy: do rąk, do twarzy, przeciw-
zmarszczkowe, przeciwzmarszczkowe pod oczy, kosmetyki, 
kosmetyki dla dzieci, liftingujące sera do twarzy, szyi i dekol-
tu, mleczka do demakijażu, preparaty: do mycia, do kąpieli, 
do pielęgnacji skóry, mydła: w płynie, w kostkach, roślinne, 
musujące kule do kąpieli, kozie mleko do kąpieli, olejki: do cia-
ła, do masażu, peelingi do ciała, enzymatyczne do twarzy, 
sole do kąpieli inne niż lecznicze, szampony: do włosów, dla 
dzieci, żele pod prysznic, żele do kąpieli dla dzieci.

(210) 502157 (220) 2019 07 11
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon-Si, KR
(540) (znak słowny)
(540) Samsung Jet
(510), (511) 7 odkurzacze roboty, zmywarki do użytku do-
mowego, pralki do użytku domowego, odkurzacze, torby 
do odkurzaczy, skraplacze zewnętrzne, mianowicie ze-
wnętrzne skraplacze powietrzne do klimatyzatorów.

(210) 502194 (220) 2019 07 12
(731) GRZĄDZIELA ŁUKASZ GEO TOP ART F.H.U.P., Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CZASOHOLICY
(510), (511) 14 akcesoria do zegarków, chronografy do użyt-
ku jako zegarki, chronografy- zegarki, cyferblaty do zegar-
ków, czasomierze- zegarki, części i akcesoria do przyrządów 
zegarmistrzowskich, klamerki do zegarków, koronki do ze-
garków, mechanizmy do zegarków, metalowe paski do ze-
garków, nylonowe paski do zegarków, paski do zegarków, 
paski do zegarków na rękę, paski do zegarków nie skórzane, 
paski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, 
paski do zegarków wykonane z materiałów syntetycznych, 
paski z tworzyw sztucznych do zegarków, pudełka na zegar-
ki, skórzane paski do zegarków, skrzynki na zegarki, tarcze 
do artykułów zegarmistrzowskich, tarcze do zegarków, tar-
cze- zegarmistrzostwo, wskazówki do zegarków, wskazówki 
do zegarów i zegarków, wskazówki do zegarów [produkcja 
zegarów i zegarków], wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, ze-
garki automatyczne, zegarki damskie, zegarki dla płetwonur-
ków, zegarki do nurkowania, zegarki kwarcowe, zegarki me-
chaniczne nakręcane ręcznie, zegarki mechaniczne z auto-
matycznym nakręcaniem, zegarki na rękę, zegarki wykonane 
z metali szlachetnych lub nimi powlekane, zegarki z insygnia-
mi, zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi powle-
kane, zegary na biurko, zegary w obudowie, zegarki ze złota, 
zegary zawierające elementy ceramiczne, 35 administrowa-
nie konkursami w celach reklamowych, agencje reklamowe, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, elektroniczne publikowanie druków w ce-
lach reklamowych, kampanie marketingowe, dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, kompilacja, produkcja i rozpo-

wszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja ogło-
szeń reklamowych do użytku w Internecie, marketing bez-
pośredni, marketing cyfrowy, marketing afiliacyjny, marke-
ting imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing 
towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, 
oferowanie próbek produktów, ogłoszenia drobne, opraco-
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i rekla-
mowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco-
wywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i prze-
prowadzanie imprez i wydarzeń marketingowych, organiza-
cja konkursów w celach reklamowych, organizowanie i pro-
wadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, organizowanie targów i wystaw, pisanie tek-
stów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, 
planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, po-
średnictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie pa-
tronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Interne-
cie, produkcja materiałów reklamowych, produkcja materia-
łów reklamowych i reklam, produkcja nagrań wideo do ce-
lów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marke-
tingowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 
projektowanie logo reklamowych, projektowanie materia-
łów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, promocja sprzedaży, promowanie dzieł 
sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online 
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie projek-
tów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online 
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie sprze-
daży artykułów mody za pośrednictwem artykułów promo-
cyjnych w czasopismach, promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompu-
terowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interneto-
wych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
reportaże reklamowe, przygotowanie materiałów reklamo-
wych, przygotowanie handlowych tekstów reklamowych, 
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywa-
nie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trze-
cich, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób 
trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygo-
towywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie 
prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie publi-
kacji reklamowych, przygotowywanie reklam na zamówie-
nie dla osób trzecich, publikacja treści reklamowych, publi-
kowanie druków do celów reklamowych, publikowanie dru-
ków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publi-
kowanie literatury reklamowej, publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamo-
wych, publikowanie materiałów reklamowych online, reda-
gowanie tekstów reklamowych, reklama banerowa, reklama 
bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing, reklama 
i usługi reklamowe, reklama online za pośrednictwem kom-
puterowej sieci komunikacyjnej, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama typu „płać za kliknię-
cie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za po-
mocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych 
sprzedawców, reklamowe i sponsorowane tworzenie tek-
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stów, reklamy online, przygotowywanie reklam prasowych, 
reprodukcja materiału reklamowego, testowanie marki, two-
rzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, usługi 
dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwia-
jące nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami 
a właścicielami stron internetowych, usługi franczyzowe 
związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi konsulta-
cyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketin-
gowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marke-
tingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
usługi marketingu bezpośredniego, usługi merchandisingu, 
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi 
planowania w zakresie reklamy, usługi promocyjne i rekla-
mowe, usługi public relations, usługi redaktorów w zakresie 
pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, 
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, 
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone z a pomocą mediów społecznościo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe onli-
ne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamo-
we mające na celu promowanie handlu elektronicznego, 
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyj-
nej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w szczególności 
w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym re-
klama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w za-
kresie artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjali-
zacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy 
prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie mar-
ketingu produktów, usługi w zakresie oceny marki, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie 
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i in-
nych mediów, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów 
reklamowych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie rekla-
my prasowej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w za-
kresie tworzenia marki, usługi w zakresie tworzenia marki (re-
klama i promocja), usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, usługi wprowadzania produktów na rynek, usłu-
gi współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością 
online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie 
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktuali-
zacja tekstów reklamowych, wykonywanie materiałów rekla-
mowych, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamo-
wych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, zawieranie 
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich.

(210) 502222 (220) 2019 07 12
(731) STUDZIŃSKI JANUSZ, Konin
(540) (znak słowny)
(540) SOBALIA
(510), (511) 35 usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, zarządzanie bazami danych, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, skomputeryzowane usługi w zakresie za-
rządzania bazami danych, gromadzenie i systematyzowa-
nie informacji w komputerowych bazach danych, reklama 

i marketing, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi pośred-
nictwa w handlu, pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, usługi w zakresie marketingu produktów, 
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie biz-
nesowych informacji marketingowych, usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie marketingu 
baz danych, marketing towarów i usług na rzecz innych, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, prezentowanie towarów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, publikowanie materiałów i tek-
stów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, po-
zyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, usługi 
w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez 
dostęp do komputerowych baz danych, 38 zapewnianie 
użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie po-
łączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, elektronicz-
na wymiana danych przechowywanych w bazach danych 
dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
udostępnianie forów internetowych online, zapewnianie 
dostępu do forów internetowych, elektroniczna wymiana 
wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów 
rozmów chatroomów oraz forów internetowych, zapewnia-
nie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 42 ob-
sługiwanie wyszukiwarek, udostępnianie wyszukiwarek 
w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komu-
nikacyjnych, udostępnianie wyszukiwarek internetowych 
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, utrzymywanie baz 
danych, odtwarzanie baz danych, projektowanie i opraco-
wywanie baz danych, instalacja oprogramowania do baz 
danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych 
baz danych, usługi związane z opracowywaniem baz da-
nych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramo-
wania bazy danych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do elektronicznych baz danych, opracowywa-
nie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania 
komputerowego i baz danych, programowanie oprogramo-
wania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów 
i forów internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów 
informacji opartych na stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], przechowywanie danych 
elektronicznych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, 
utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputero-
wego, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego.

(210) 502226 (220) 2019 07 12
(731) TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POLIFARB OLIVA
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty zabezpiecza-
jące przed rdzą i psuciem się drewna, barwniki, bejce.
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(210) 502230 (220) 2019 07 12
(731) ZWIĄZEK ZAWODOWY INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW, 

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

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, aparaty do projekcji przezroczy, apa-
raty fotograficzne, aplikacje komputerowe do pobrania, 
audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, auto-
matyczne sekretarki, drukarki komputerowe, sprzęt kompu-
terowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery, ma-
gnetofony, megafony, mikrofony, programy komputerowe 
do monitorów, monitory jako sprzęt komputerowy, nośniki 
do rejestracji dźwięku, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze 
płyt kompaktowych, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, telefony komórkowe, urządzenia do rejestro-
wania dźwięku, urządzenia telewizyjne, 16 afisze, plakaty, 
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki jako artykuły 
biurowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, biuletyny in-
formacyjne, broszury, czasopisma- periodyki, etykiety z pa-
pieru lub kartonu, fotografie wydrukowane, gazety, kalenda-
rze, książki, materiały drukowane, nalepki, naklejki jako mate-
riały piśmienne, obrazy i zdjęcia, pieczątki z adresem, pióra 
i długopisy jako artykuły biurowe, transparenty z papieru, 
ulotki, 25 odzież, okrycia wierzchnie - odzież, obuwie, 35 ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu han-
dlowego, usługi marketingowe, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
36 organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem 
zakwaterowania- mieszkania, zarządzanie finansami, zarzą-
dzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, 39 usługi w zakresie organizowania transportu dla wycie-
czek, transport autobusowy, transport pasażerski, 41 usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych- rozrywka, usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów- szkoleń, organizowanie 
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 45 doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w za-
kresie własności intelektualnej, mediacje, organizowanie 
spotkań politycznych, sprawy sporne (usługi pomocy w -), 
usługi arbitrażowe, usługi monitorowania prawnego, usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 502247 (220) 2019 07 15
(731) TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Tauron SmartCity
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, 12 części konstrukcyj-
ne do samochodów, części hamulcowe do samochodów, 
części wykończenia wnętrza samochodów, części i akceso-
ria do pojazdów lądowych, 35 agencje reklamowe, usługi 

agencji reklamowych, usługi reklamowe, reklama i usługi 
reklamowe, reklama i marketing, doradztwo dotyczące re-
klamy, przygotowywanie materiałów reklamowych, usługi 
doradcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe doty-
czące reklamy, usługi w zakresie reklamy, usługi reklamowe 
i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi re-
klamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne oraz 
dotyczące ich konsultacje, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie części samochodowych, usługi handlu detalicznego 
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące działal-
ności gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem, 
doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradztwa 
w zakresie marketingu, doradztwo i informacja o działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące 
rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie organizacji i za-
rządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące rozwoju produktu, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospo-
darczą i marketingu, usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności go-
spodarczej, usługi sekretarskie i biurowe, usługi informacji 
o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie czynności biu-
rowych, usługi sekretarskie świadczone w biurze firmy, usłu-
gi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], zarządzanie 
biurami działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, 
usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], 
usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności 
gospodarczej, 36 zarządzanie nieruchomościami, admini-
strowanie nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, zarządzanie finansowe 
spółkami holdingowymi, 37 usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, na-
prawa sprzętu elektrycznego, naprawa urządzeń oświetle-
niowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń 
i instalacji do gotowania, naprawa maszyn przemysłowych, 
naprawa maszyn górniczych, naprawa urządzeń elektrycz-
nych, naprawa przyrządów optycznych, naprawa urządzeń 
elektronicznych, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa 
i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konser-
wacja urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja 
sprzętu budowlanego, naprawa i konserwacja generatorów 
energii elektrycznej, naprawa maszyn budowlanych i sprzę-
tu budowlanego, naprawcze roboty budowlane, naprawa 
i konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub 
konserwacja maszyn i przyrządów optycznych, naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa 
i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, usługi budowlane, 
naprawa i konserwacja maszyn do robót ziemnych, napra-
wa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, naprawa i kon-
serwacja maszyn do budowy dróg, naprawa i konserwacja 
sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, naprawa 
i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, naprawa 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa lub 
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konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, na-
prawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji 
lub kontroli energii, konserwacja urządzeń telekomunikacyj-
nych, instalowanie sieci telekomunikacyjnych, instalowanie 
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, naprawa maszyn 
i urządzeń telekomunikacyjnych, budowa infrastruktury 
elektroenergetycznej, instalacja systemów oświetlenia elek-
trycznego i systemów elektroenergetycznych instalacja 
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, usługi insta-
lacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform robo-
czych i budowlanych, 39 wynajem samochodów, wynajem 
samochodów elektrycznych, wypożyczanie samochodów, 
usługi wynajmu samochodów, dzierżawa samochodów cię-
żarowych, wypożyczanie samochodów do przeprowadzek, 
usługi w zakresie wypożyczania samochodów, usługi w za-
kresie wypożyczania pojazdów samochodowych, 42 bada-
nia naukowe, badania i analizy naukowe, badania naukowe 
i przemysłowe, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk 
o środowisku, badania techniczne, usługi w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, prace badawczo-rozwojowe nad produk-
tami, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produkta-
mi, usługi w zakresie doradztwa technicznego, doradztwo 
w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie ba-
dań naukowych, doradztwo w zakresie oszczędności ener-
gii, usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicz-
nego, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, usługi 
w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie analizy 
danych technicznych, usługi w zakresie inżynierii budowla-
nej, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem 
na energię i prąd osób trzecich.

(210) 502249 (220) 2019 07 15
(731) TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Tauron Nowe Technologie
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, 12 części konstrukcyjne 
do samochodów, części hamulcowe do samochodów, części 
wykończenia wnętrza samochodów, części i akcesoria do po-
jazdów lądowych, 35 agencje reklamowe, usługi agencji re-
klamowych, usługi reklamowe, reklama i usługi reklamowe, 
reklama i marketing, doradztwo dotyczące reklamy, przygo-
towywanie materiałów reklamowych, usługi doradcze doty-
czące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usłu-
gi w zakresie reklamy, usługi reklamowe i marketingowe, usłu-
gi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne 
[publicity], usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsulta-
cje, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samocho-
dowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami 
samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ak-
cesoriów samochodowych, profesjonalne doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządzania 
marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, usługi doradztwa w zakresie marketingu, doradztwo 
i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, do-
radztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością go-
spodarczą, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-

sie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, doradztwo w dziedzinie 
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi infor-
macyjne o działalności gospodarczej, usługi sekretarskie i biu-
rowe, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie czynności biurowych, usługi sekretarskie świadczone 
w biurze firmy, usługi zarządzania biurowego [dla osób trze-
cich], zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz 
osób trzecich, usługi w zakresie administracji biurowej [dla 
osób trzecich], usługi w zakresie analizy danych dotyczących 
działalności gospodarczej, 36 zarządzanie nieruchomościa-
mi, administrowanie nieruchomościami, usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z lokalami biurowymi, zarządzanie finan-
sowe spółkami holdingowymi, 37 usługi wykonawców insta-
lacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
naprawa sprzętu elektrycznego, naprawa urządzeń oświetle-
niowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń 
i instalacji do gotowania, naprawa maszyn przemysłowych, 
naprawa maszyn górniczych, naprawa urządzeń elektrycz-
nych, naprawa przyrządów optycznych, naprawa urządzeń 
elektronicznych, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa 
i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konser-
wacja urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja 
sprzętu budowlanego, naprawa i konserwacja generatorów 
energii elektrycznej, naprawa maszyn budowlanych i sprzę-
tu budowlanego, naprawcze roboty budowlane, naprawa 
i konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub 
konserwacja maszyn i przyrządów optycznych, naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa 
i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, usługi budowlane, 
naprawa i konserwacja maszyn do robót ziemnych, naprawa 
i konserwacja sprzętu do budowy dróg, naprawa i konserwa-
cja maszyn do budowy dróg, naprawa i konserwacja sprzętu 
komputerowego i telekomunikacyjnego, naprawa i konser-
wacja instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli ener-
gii, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie 
sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa sprzętu 
telekomunikacyjnego, naprawa maszyn i urządzeń teleko-
munikacyjnych, budowa infrastruktury elektroenergetycznej, 
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań 
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, 39 wyna-
jem samochodów, wynajem samochodów elektrycznych, 
wypożyczanie samochodów, usługi wynajmu samochodów, 
dzierżawa samochodów ciężarowych, wypożyczanie samo-
chodów do przeprowadzek, usługi w zakresie wypożyczania 
samochodów, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów 
samochodowych, 42 badania naukowe, badania i analizy 
naukowe, badania naukowe i przemysłowe, doradztwo tech-
niczne w dziedzinie nauk o środowisku, badania techniczne, 
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, prace badawczo-
-rozwojowe nad produktami, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami, usługi w zakresie doradztwa tech-
nicznego, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, do-
radztwo w zakresie badań naukowych, doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju 
technologicznego, analizy w zakresie inżynierii technologicz-
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nej, usługi w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie 
analizy danych technicznych, usługi w zakresie inżynierii bu-
dowlanej, analizy technologiczne związane z zapotrzebowa-
niem na energię i prąd osób trzecich.

(210) 502259 (220) 2019 07 15
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) ACTIVEBIOTA
(510), (511) 5 probiotyki.

(210) 502269 (220) 2019 07 15
(731) PAWLICKI JACEK F.H.U. PAWLICKI, Osjaków
(540) (znak słowny)
(540) GALERIA ŁODYGOWA
(510), (511) 35 usługi importowo - eksportowe, usługi po-
średnictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicz-
nych, usługi prowadzenia sprzedaży w galeriach, sklepach i/
lub hurtowniach poprzez agentów oraz za pośrednictwem 
strony internetowej towarów takich jak: artykuły ogólno - 
spożywcze, mięso i wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie, 
ryby, skorupiaki i mięczaki, produkty rolne, ogrodnicze i le-
śne, owoce i warzywa, przetwory owocowo - warzywne, 
wyroby piekarnicze, cukiernicze i słodycze, lody, mleko i pro-
dukty mleczne, mąka, wyroby na bazie mąki i przetworów 
zbożowych, kasze, makarony, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, na-
poje bezalkoholowe i alkoholowe, herbata, kawa, kakao, zioła 
i przyprawy, zupy, artykuły tytoniowe, prasa i wydawnictwa, 
artykuły szkolne, kosmetyki, artykuły toaletowe i chemii go-
spodarczej, artykuły przemysłowe i gospodarstwa domowe-
go, meble, materiały budowlane, sprzęt telekomunikacyjny, 
elektroniczny i komputerowy, sprzęt RTV i AGD, części i akce-
soria motoryzacyjne, artykuły farmaceutyczne, sprzęt spor-
towy, odzież i obuwie, wyroby jubilerskie, biżuteria, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyj-
ne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów 
wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, 36 usługi agencji nierucho-
mości, usługi wyceny nieruchomości, administrowanie i za-
rządzanie nieruchomościami, kupno, sprzedaż, dzierżawa 
i wynajem nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych i handlowych, usługi w zakresie pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami, mieszkaniami, działkami, lo-
kalami użytkowymi i handlowymi, w tym w zakresie kupna 
- sprzedaży, zamiany, wynajmu nieruchomości, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, prowadzenie inwestycji kapitało-
wych w zakresie nieruchomości, 37 kompleksowa obsługa 
samochodów i motocykli: naprawa, konserwacja, czyszcze-
nie, smarowanie i polerowanie pojazdów, wymiana olejów, 
naprawy tapicerskie, usługi warsztatowe i lakiernicze, serwis 
ogumienia, wymiana, naprawa i wulkanizacja opon, wywa-
żanie kół samochodowych, usługi myjni samochodowych, 
43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym za-
kwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, 
domach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomicz-
ne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, ka-
feteriach, kawiarniach, karczmach, restauracjach, stołówkach, 
przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa - ka-
tering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, 
zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegająca na za-
opatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie sali na po-
siedzenia wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinfor-
matyczny: telefax, komputer, Internet.

(210) 502277 (220) 2019 07 15
(731) ENZA ZADEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPRAWIAJ ZE SMAKIEM

(531) 05.09.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 nasiona, warzywa świeże.

(210) 502281 (220) 2019 07 15
(731) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO 

HANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZYŃSKI 1945 Karpatka z kremem

(531) 26.05.01, 26.05.06, 26.05.16, 26.05.17, 26.05.18, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.11, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.12, 
29.01.14

(510), (511) 30 ciasta.

(210) 502282 (220) 2019 07 15
(731) MAJEWSKA BEATA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELP-IK

(531) 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 
26.01.01, 02.07.23

(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 502284 (220) 2019 07 15
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kuchenne REWELACJE

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 
27.05.19, 29.01.13

(510), (511) 28 gry planszowe.
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(210) 502289 (220) 2019 07 15
(731) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZYŃSKI 1945 Kruche ciasto

(531) 26.05.01, 26.05.06, 26.05.16, 26.05.17, 26.05.18, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 
29.01.14

(510), (511) 30 ciasta.

(210) 502291 (220) 2019 07 15
(731) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZYŃSKI 1945 Babka o smaku CYTRYNOWYM

(531) 26.05.01, 26.05.06, 26.05.16, 26.05.17, 26.05.18, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 
29.01.14

(510), (511) 30 ciasta.

(210) 502292 (220) 2019 07 15
(731) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) majonezy KĘTRZYN

(531) 07.01.01, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12, 
26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 30 majonezy, ciasta, musztardy, sosy.

(210) 502293 (220) 2019 07 15
(731) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOLO pay

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 pożyczki - usługi finansowe, doradztwo fi-
nansowe, operacje finansowe.

(210) 502294 (220) 2019 07 15
(731) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZYŃSKI 1945 Piernik kętrzyński

(531) 01.01.02, 01.01.10, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.16, 26.05.17, 
26.05.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.11, 29.01.14

(510), (511) 30 ciasta.

(210) 502296 (220) 2019 07 15
(731) BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA, Gola
(540) (znak słowny)
(540) BOTLAND
(510), (511) 7 pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolet 
elektryczny do kleju, pistolety do kleju termotopliwego, pi-
stolety elektryczne do kleju, zautomatyzowane pistolety 
elektryczne do kleju, urządzenia do lutowania [gazowe], 
elektryczne urządzenia do lutowania, lutlampy [palniki do lu-
towania], gazowe palniki do lutowania, palniki gazowe do lu-
towania, urządzenia do lutowania twardego, maszyny do lu-
towania [gazowe], urządzenia do lutowania, elektryczne, 
urządzenia do lutowania rozpływowego, maszyny i przyrzą-
dy do spawania i lutowania, wiertarki, wiertarki o napędzie 
innym niż ręczny, wiertarki elektryczne, szlifierki, klucze zaci-
skające [maszyny], akcesoria do zaciskania przedmiotów ob-
rabianych [maszyny], akcesoria do zaciskania przedmiotów 
obrabianych [części do maszyn], przenośniki taśmowe, ta-
śmy szlifierskie do użytku z maszynami, szczypce przegubo-
we do prętów [maszyny], szczypce do cięcia drutu [maszy-
ny], hamulce zapobiegające huśtaniu się szczypiec, mecha-
nicznie obsługiwane ręczne szczypce do obciskania, wkrę-
tarki elektryczne, wkrętarki [maszyny], ostrza wkrętaków 
do wkrętaków elektrycznych, ostrza wkrętaków do maszyn, 
silniki do wkrętaków mechanicznych do nakrętek, klucze 
udarowe, nasadowe klucze [maszyny], klucze maszynowe 
[maszyny], frezarki do kluczy, hydrauliczne klucze dynamo-
metryczne, klucze dynamometryczne [maszyny], klucze za-
padkowe [maszyny], klucze do nakrętek [maszyny], klucze 
maszynowe nasadowe [maszyny], maszyny do produkcji klu-
czy, klucze o napędzie elektrycznym, klucze do mocowania 
świdrów [maszyny], klucze do odłączania świdrów [maszy-
ny], klucze do mocowania wierteł [maszyny], klucze zapad-
kowe z napędem pneumatycznym, klucze zapadkowe z na-
pędem elektrycznym, klucze do odłączania narzędzi skrawa-
jących, 9 klawiatury, klawiatury bezprzewodowe, klawiatury 
wielofunkcyjne, klawiatury do doprowadzania sygnałów au-
dio, wideo i sygnałów cyfrowych, klawiatury komputerowe, 
klawiatury do smartfonów, klawiatury do tabletów, klawiatu-
ry do alarmów bezpieczeństwa, klawiatury wielofunkcyjne 
do komputerów, klawiatury z wybieraniem tonowym, kla-
wiatury do telefonów komórkowych, urządzenia do projekcji 
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wirtualnych klawiatur, zestawy telefoniczne z ekranem i kla-
wiaturą, myszki komputerowe, myszka komputerowa, pod-
kładki pod myszy, myszy do komputera, podkładki pod 
myszki, podkładki pod myszy komputerowe, bezprzewodo-
we myszy do komputerów, podkładki do myszek kompute-
rowych, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], myszka 
(komputerowe urządzenie peryferyjne), podpórki pod nad-
garstki dla użytkowników myszy komputerowych, kontrolery 
(regulatory), kontrolery czujników, kontrolery gradacji [kon-
trolery kalibracji], kontrolery ruchu, kontrolery wysokości, 
elektroniczne kontrolery prędkości, kontrolery monitorów 
wideo, elektroniczne kontrolery cyfrowe, kontrolery do sieci 
Ethernet, kontrolery stacji bazowej do telekomunikacji, kon-
trolery RAID [nadmiarowa macierz niezależnych dysków], 
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, 
wskaźniki i kontrolery, karty USB, karty pamięciowe, karty 
graficzne, karty kodowane, karty pamięci SD, elektroniczne 
karty-klucze, czyste karty USB, karty graficzne do komputera, 
karty rozszerzeń do komputerów, karty do komputerów oso-
bistych (PC), karty pamięci tylko do odczytu [ROM], huby 
USB, rozgałęźniki [huby] do drukarek, przewody do USB, zasi-
lacze sieciowe, zasilacze wysokonapięciowe, elektroniczne 
zasilacze, głośniki samochodowe, głośniki, głośniki bezprze-
wodowe, głośniki osobiste, głośniki inteligentne, przenośne 
głośniki, głośniki audio, głośniki komputerowe, przełączniki 
głośników, systemy głośnikowe, domowe głośniki audio, 
przenośne głośniki wibracyjne, głośniki do pojazdów, głośni-
ki do wideokonferencji, głośniki do gramofonów, głośniki 
[sprzęt audio], głośniki do monitorów, tuby do głośników, 
kable do głośników, głośnikowe stacje dokujące, głośniki 
do monitora studyjnego, głośniki z wbudowanymi wzmac-
niaczami, głośniki do telefonów komórkowych, głośniki po-
mocnicze do telefonów komórkowych, głośniki bezprzewo-
dowe z możliwością połączenia, głośniki do przenośnych 
odtwarzaczy multimedialnych, przetworniki sygnałów 
do głośników audio, bezpieczniki układowe, bezpieczniki to-
piko we, bezpieczniki termiczne, bezpieczniki elektryczne, 
urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia 
systemu GPS, multimedialne systemy nawigacji GPS do po-
jazdów, ładowarki, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki 
USB, ładowarki sieciowe, ładowarki przenośne, ładowarki sa-
mochodowe, ładowarki do smartfonów, ładowarki do wapo-
ryzatorów, ładowarki do joysticków, kompensacyjne łado-
warki baterii, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do ba-
terii, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do elektro-
nicznych papierosów, ładowarki do telefonów komórko-
wych, ładowarki do papierosów elektronicznych, ładowarki 
do baterii słonecznych, ładowarki do samochodów elek-
trycznych, ładowarki USB do elektronicznych papierosów, 
ładowarki do baterii do tabletów, ładowarki do baterii do lap-
topów, ładowarki do elektronicznych przyborów dla palaczy, 
ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, łado-
warki baterii do użytku z telefonami, ładowarki do telefonów 
komórkowych, do użytku w pojazdach, rejestratory elek-
tryczne, rejestratory danych, rejestratory graficzne, elektro-
niczne rejestratory wyników, rejestratory rozmów telefonicz-
nych, elektryczne rejestratory wyników, uchwyty bezpiecz-
nikowe, uchwyty do głośników, uchwyty do aparatów foto-
graficznych, uchwyty samochodowe do telefonów, uchwyty 
przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty ścien-
ne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty do mocowania 
przystosowane do komputerów, uchwyty do kamer monto-
wanych do kasków, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefo-
ny komórkowe, uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń 
nawigacyjnych, uchwyty do mocowania przystosowane 
do monitorów komputerowych, uchwyty na tablety przy-
stosowane do użytku w samochodach, uchwyty do korzy-

stania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, przetworni-
ce jednotwornikowe, syreny, syreny do pojazdów, lampy fo-
toelektronowe, lampy termoelektryczne, sygnalizacyjne 
lampy, fotograficzne lampy błyskowe, lampy sygnalizacyjne, 
lampy optyczne, lampy mikrofalowe, lampy elektronopro-
mieniowe, lampy nadawcze, lampy katodowe, lampy pro-
stownicze, lampy elektronowe, lampy stroboskopowe [znaki 
ostrzegawcze], lampy elektronowe wzmacniające obraz, 
lampy z zimną katodą, lampy stroboskopowe [ostrzegawcze 
znaki], lampy do ciemni fotograficznych, lampy elektronowe 
próżniowe [radio], lampy błyskowe do aparatów fotograficz-
nych, telefon głośnomówiący, zestawy głośnomówiące 
do telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące 
do telefonów komórkowych, radiatory, wentylatory chłodzą-
ce wewnętrzne do komputerów, wentylatory do proceso-
rów głównych [CPU], elektroniczne obwody sterownicze 
do wentylatorów elektrycznych, ogniwa i baterie suche, 
ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa suche elektryczne, 
ogniwa słoneczne, ogniwa mokre, ogniwa obciążnikowe, 
ogniwa paliwowe, ogniwa suche, elektrolizery [ogniwa elek-
trolityczne], czujniki alarmowe do lodówek, czujniki alarmo-
we do pralek, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy akustyczne, 
alarmy osobiste, alarmy bezpieczeństwa, alarmy antywłama-
niowe, alarmy basenowe, alarmy pożarowe, czujniki, czujnik 
ruchu, czujniki płomieni, czujniki fotoelektryczne, czujniki 
kątowe, czujniki elektryczne, czujniki elektrooptyczne, czuj-
niki gazu, czujniki biologiczne, czujniki przyspieszenia, czuj-
niki światła, czujniki temperatury, czujniki ciśnienia, czujniki 
optyczne, czujniki przeciwpożarowe, czujniki ognia, czujniki 
sejsmiczne, czujniki laserowe, czujniki zasięgu, czujniki oscy-
lacyjne, czujniki ruchu, czujniki ciepła, czujniki termistorowe, 
czujniki synchroniczne, czujniki zanieczyszczenia, czujniki 
promieniowania, czujniki pomiarowe, czujniki magnetyczne, 
czujniki poziomu, czujniki cyfrowe, czujniki zajęcia, czujniki 
wibracji, czujniki dymu, czujniki elektroniczne, czujniki świa-
tłowodowe, czujniki ultradźwiękowe, czujniki zderzenia, 
czujniki odległości, czujniki wilgotności, czujniki tensome-
tryczne, czujniki naprężenia, czujniki zbliżeniowe, czujniki 
piezoelektryczne, przełączniki czujnikowe, czujniki punktu 
rosy, czujniki ciepła [termostaty], czujniki prądu elektryczne-
go, czujniki dwutlenku węgla, elektroniczne czujniki pomia-
rowe, czujniki do migawek, elektryczne czujniki dymu, elek-
tromagnetyczne czujniki pomiarowe, czujniki i detektory, 
czujniki poziomu wypełnienia, czujniki poziomu paliwa, 
czujniki poziomu benzyny, aktywne czujniki podczerwieni, 
czujniki ekranów dotykowych, czujniki kontroli obrotów, 
czujniki pomiaru obrotów, czujniki wykrywające obiekty, 
zdalne czujniki temperatury, czujniki do biochipów, czujniki 
położenia LED, czujniki tlenku węgla, czujniki jakości powie-
trza, czujniki przepływu masowego, czujniki do silników, 
czujniki do pomiaru głębokości, czujniki używane w oceano-
grafii, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, czujniki do wy-
krywania intruzów, czujniki do ochrony prywatności, czujniki 
do określania prędkości, czujniki do określania położenia, 
czujniki ciśnienia w oponach, czujniki poziomu płynu, czujni-
ki poziomu płynów, czujniki zużycia płytek ciernych hamul-
ców, czujniki typu włącz-wyłącz, czujniki żyroskopowe 
z funkcją GPS, czujniki ruchu do świateł bezpieczeństwa, 
czujniki dymu i tlenku węgla, czujniki do użytku z obrabiar-
kami, czujniki temperatury do celów naukowych, czujniki 
do monitorowania ruchów fizycznych, czujniki używane 
do kontroli urządzeń, czujniki wykrywające otwieranie i za-
mykanie okien, czujniki wykluwające otwieranie i zamykanie 
drzwi, czujniki tlenu, nie do użytku medycznego, czujniki 
elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, 
czujniki do użytku przy regulacji silników, czujniki do pomia-
ru poziomu wody i oleju, czujniki drgań przeznaczone do in-
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stalacji w obudowach wiatraków, drukarki, drukarki laserowe, 
drukarki termiczne, drukarki plotery, drukarki kolorowe, dru-
karki uderzeniowe, drukarki bezuderzeniowe, drukarki roze-
tkowe, drukarki komputerowe, drukarki igłowe, drukarki mo-
zaikowe, drukarki dyskretyzujące, drukarki fotograficzne, dru-
karki atramentowe, drukarki optyczne, cyfrowe drukarki ko-
lorowe, laserowe drukarki kolorowe, suche drukarki laserowe, 
drukarki wielofunkcyjne [MFP], drukarki kodów kreskowych, 
sterowniki drukarki laserowej, zautomatyzowane drukarki 
do biletów, drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki 
atramentowe do dokumentów, drukarki laserowe do doku-
mentów, drukarki do błon suchych, drukarki umożliwiające 
współdzielenie portów, drukarki z wyjściami zintegrowany-
mi, drukarki atramentowe kolorowe do dokumentów, cyfro-
we drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki do doku-
mentów do komputerów, drukarki laserowe do błon su-
chych, laserowe drukarki kolorowe do dokumentów, opro-
gramowanie do sterowania drukarkami komputerowymi, 
drukarki atramentowe do drukowania w kolorze, urządzenie 
pozwalające na korzystanie z drukarki wielu użytkownikom, 
aplikacje programowe do pobrania do użytku z drukarkami 
trójwymiarowymi, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, słu-
chawki telefoniczne, słuchawki [douszne], słuchawki mu-
zyczne, słuchawki douszne, słuchawki dokanałowe, wzmac-
niacze słuchawkowe, słuchawki bezprzewodowe, zestawy 
słuchawkowe, futerały na słuchawki, konsole ze słuchawka-
mi, słuchawki do aparatów telefonicznych, pokrowce na słu-
chawki telefoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], słu-
chawki z redukcją hałasu, zestawy słuchawkowe do telefo-
nów, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowa-
nia z telefonami komórkowymi, audiowizualne zestawy słu-
chawkowe do grania w gry wideo, słuchawki osobiste 
do urządzeń do transmisji dźwięku, zestawy słuchawkowe 
do użytku z komputerami, słuchawki do gier z wirtualną rze-
czywistością, zestawy słuchawkowe do telefonów komórko-
wych, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfo-
nów, słuchawki douszne do telefonów komórkowych, papie-
rowe pokrowce na słuchawki telefoniczne, słuchawki z mi-
krofonem do komunikacji, słuchawki bezprzewodowe do ta-
bletów, mikrofony, mikrofony obu uszne, przyciski mikrofo-
nów, żurawie mikrofonowe, wtyczki do mikrofonów, miksery 
do mikrofonów, stojaki do mikrofonów, kable do mikrofo-
nów, mikrofony do urządzeń łączności, mikrofony [do urzą-
dzeń telekomunikacyjnych], rozgałęźniki elektroniczne 
do mikrofonów, zestawy słuchawek z mikrofonem, mikrofo-
ny do używania bez użycia rąk do telefonów komórkowych, 
odtwarzacze płyt, odtwarzacze stereo, odtwarzacze wide-
odysków, odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwa-
rzacze taśm, odtwarzacze kaset, odtwarzacze MP4, odtwa-
rzacze mediów, odtwarzacze wideo, odtwarzacze DVD, od-
twarzacze mP3, odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwa-
rzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze dysków wi-
deo, odtwarzacze kasetowe samochodowe, odtwarzacze 
kaset audio, odtwarzacze kaset wideo, odtwarzacze dysków 
optycznych, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze au-
dio MPEG, odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze 
płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, przenośne od-
twarzacze multimedialne, etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, pokrowce na odtwarzacze płyt DVD, etui na cyfro-
we odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze płyt 
CD, futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, pokrow-
ce ochronne na odtwarzacze MP3, samochodowe odtwa-
rzacze kaset magnetofonowych, rurki z ustnikiem do oddy-
chania pod wodą, rurki izolacyjne na kable elektryczne, rurki 
szklane do celów naukowych, rurki wskaźnikowe do badania 
jonów, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki światłoczu-
łe, rurki Pitota, bezpieczniki układowe, bezpieczniki termicz-

ne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki elektryczne, cera-
miczne bezpieczniki, bloki bezpieczników, drut bezpieczni-
kowy, skrzynki bezpiecznikowe, uchwyty bezpiecznikowe, 
wskaźniki bezpiecznikowe, bezpieczniki termiczne prądowe, 
elektryczne bezpieczniki stykowe, bezpieczniki do pojaz-
dów, zespoły połączeń bezpiecznikowych, bezpieczniki 
[do urządzeń telekomunikacyjnych], bezpieczniki do urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, skrzynki do bezpieczników elek-
trycznych, kondensatory, potencjometry cyfrowe, rezystory 
nastawne [potencjometry], rezystory zmienne, rezystory 
elektryczne, rezystory indukcyjne, rezonatory, kamery wideo, 
kamera filmowa, telewizyjne kamery, kamery telewizyjne, ka-
mery termowizyjne, kamery internetowe, kamery bezpie-
czeństwa, kamery pokładowe, kamery nadzorujące, kamery 
akcji, kamery konferencyjne, kamery monitorujące sieć, mo-
nopody na kamery, gogle z kamerą, kamery aktywowane 
ruchem, osłona na kamerę, pokrowce na kamery, cyfrowe 
kamery wideo, kamery do pojazdów, kamery na podczer-
wień, urządzenia do montowania kamer, stojaki do kamer 
wideo, obiektywy do kamer wideo, kamery do szybkiego 
skanowania, kamery cofania do pojazdów, kamery do telewi-
zji przemysłowej, kamery do desek rozdzielczych, kamery 
wideo do nadzoru, układy sprzęgające do kamer wideo, ka-
mery endoskopowe do celów przemysłowych, kamery wi-
deo do emisji telewizyjnej, sieciowe kamery monitorujące 
do nadzoru, wodoodporne futerały na kamery wideo, 
uchwyty do kamer montowanych do kasków, kamery z opcją 
podglądu wielu klatek, kamery wideo do analizy uderzenia 
golfowego, kamery wideo przystosowane do celów monito-
ringowych, oprogramowanie przetwarzające obrazy do ka-
mer w pojazdach, kamery filmowe przeznaczone do samo-
wywołujących się klisz, kamery do monitorowania i kontroli 
sprzętu w elektrowni atomowej, przenośne kamery wideo 
z wbudowanymi urządzeniami do odtwarzania kaset wideo, 
pamięć USB [pendrive], dyski miękkie [dyskietki], dyski CD-
-ROM, magnetyczne dyski twarde, dyski do przechowywa-
nia danych, czyste dyski twarde do komputerów, anteny, an-
teny mikrofalowe, anteny radiowe, anteny telewizyjne, ante-
ny samochodowe, anteny satelitarne, anteny paraboliczne, 
anteny sygnałowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne, 
anteny jako części składowe, piloty automatyczne, piloty 
zdalnego sterowania, piloty do projektorów, piloty do telewi-
zorów, piloty do rolet okiennych, piloty do sprzętu audiowi-
zualnego, piloty do systemów multimedialnych, piloty 
do zestawów stereo, piloty do odbiorników radiowych, pilo-
ty do urządzeń elektronicznych, piloty zdalne do silników, 
odbiorniki radiowe do pilotów, nadajniki radiowe do pilotów, 
piloty [urządzenia do zdalnego sterowania], elektroniczne 
breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, kon-
wertery elektryczne, konwertery elektroakustyczne, konwer-
tery antenowe, konwertery LNC, konwertery poziomów, kon-
wertery prądowe, konwertery miar, konwertery sygnałów, 
konwertery częstotliwości, laptopy konwertowalne, konwer-
tery energii elektrycznej, konwertery telewizji kablowej, kon-
wertery do drukarek, konwertery cyfrowo-analogowe, kon-
wertery standardów telewizyjnych, konwertery ultrawysokiej 
częstotliwości, konwertery częstotliwości UHF, konwertery 
wielkiej częstotliwości, konwertery prądu stałego, konwerte-
ry napięcia na prąd, konwerter częstotliwości do oscylatorów 
wzbudzających, konwertery prądu stałego/prądu zmienne-
go, elektroniczne konwertery częstotliwości do silników 
elektrycznych dużej prędkości, magnesy, magnesy dekora-
cyjne, magnesy trwałe, magnesy podnoszące, magnesy 
na lodówki, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, ma-
gnesy na lodówkę, magnesy do celów przemysłowych, ma-
gnesy do wymazywania danych, magnesy dekoracyjne 
na lodówki, magnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, ma-
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gnesy dekoracyjne w kształcie liczb, magnesy dekoracyjne 
w kształcie liter, lampy termoelektryczne, sygnalizacyjne 
lampy, lampy fotoelektronowe, lampy elektronowe, lampy 
prostownicze, lampy katodowe, lampy elektronopromienio-
we, lampy mikrofalowe, lampy nadawcze, lampy optyczne, 
lampy sygnalizacyjne, wzmacniacze lampowe, fotograficzne 
lampy błyskowe, lampy elektronowe [termoelektronowe], 
lampy szczelinowe [biomikroskopy], lampy błyskowe [foto-
grafia], elektronowe lampy odbiorcze, telewizyjna lampa 
analizująca, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektrono-
we wzmacniające, stateczniki do lamp halogenowych, sta-
teczniki do lamp fluorescencyjnych, zapłonniki do lamp elek-
trycznych, lampy elektronowe przetworników obrazu, lampy 
ostrzegawcze do pojazdów, lampy stroboskopowe [znaki 
ostrzegawcze], lampy z zimną katodą, lampy elektronowe 
wzmacniające obraz, lampy stroboskopowe [ostrzegawcze 
znaki], lampy do ciemni fotograficznych, lampy elektronowe 
próżniowe [radio], lampy ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], 
stateczniki elektroniczne do lamp wyładowczych, stateczni-
ki do gazowych lamp wyładowczych, lampy błyskowe 
do aparatów fotograficznych, układy skupiające do lamp 
elektropromieniowych, lampy o fali bieżącej [LFB], lampy sy-
gnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, lampki ostrzegawcze 
do desek rozdzielczych, przyrządy do badania charakterysty-
ki lamp próżniowych, lampy do użytku jako sygnały ostrze-
gawcze, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, 
źródła światła [lampy błyskowe] do celów fotograficznych, 
lampy elektronowe z termokatodą do odbiorników radio-
wych, statecznik do lampy fluorescencyjnej stosowanej 
w oświetleniu elektrycznym, wyładowcze lampy rurowe, 
elektryczne, inne niż do oświetlania, elektroniczne sterowni-
ki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, optyczne 
płytki prototypowe, elektryczne płytki stykowe, płytki pół-
przewodnikowe, płytki cyfrowe, płytki krzemowe, płytki dru-
kowane, płytki przełączników elektrycznych, elektryczne 
płytki drukowane, płytki drukowane sterowników, przej-
ściówki audio, przejściówki do kabli, przejściówki / rozgałę-
ziacze do kabli, przejściówki do kabli koncentrycznych, przej-
ściówki stereo do samochodów, przejściówki do wtyczek 
elektrycznych, programatory czasowe, programatory cen-
tralnego ogrzewania, kable i przewody elektryczne, przekaź-
niki, bezprzewodowe przełączniki, przełączniki uniwersalne 
[elektroniczne], przełączniki poziomu, przełączniki optyczne, 
przełączniki ściemniające, przełączniki głośników, przełączni-
ki elektromagnetyczne, przełączniki piezoelektryczne, prze-
łączniki dostępowe, przełączniki koncentryczne, przełączniki 
dziesiętne, przełączniki haczykowe, przełączniki danych, 
przełączniki temperaturowe, przełączniki mocy, przełączniki 
elektryczne, przełączniki telekomunikacyjne, przełączniki 
magnetyczne, przełączniki czujnikowe, ładowarki do joystic-
ków, klawiatury, przyciski alarmowe, przyciski mikrofonów, 
przyciski do dzwonków, wielofunkcyjne przyciski dotykowe, 
elektryczne wyłączniki przyciskowe, elektryczne panele 
przyciskowe, elektryczne przełączniki przyciskowe, elek-
tryczne wyłączniki przyciskowe blaszkowe, transformatory, 
stabilizatory napięcia, stabilizatory częstotliwości, stabilizato-
ry obrazu, stabilizatory do wzmacniaczy dwukanałowych, 
ekrany, wyświetlacze, tablety, smartfony, telefony, przyrządy 
do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), ze-
garki inteligentne, smartfony w kształcie zegarka, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, 
wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów, 
usługi handlu detalicznego, usługi handlu detalicznego onli-
ne, usługi handlu hurtowego, usługi sprzedaży detalicznej, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online, usługi 
sprzedaży hurtowej, administrowanie działalności handlo-
wej, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie 

przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakre-
sie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, 
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami han-
dlowymi, punktami usługowym, sklepami - detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi.

(210) 502298 (220) 2019 07 15
(731) BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA, Gola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B botland

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolet 
elektryczny do kleju, pistolety do kleju termotopliwego, pi-
stolety elektryczne do kleju, zautomatyzowane pistolety 
elektryczne do kleju, urządzenia do lutowania [gazowe], 
elektryczne urządzenia do lutowania, lutlampy [palniki do lu-
towania], gazowe palniki do lutowania, palniki gazowe do lu-
towania, urządzenia do lutowania twardego, maszyny do lu-
towania [gazowe], urządzenia do lutowania, elektryczne, 
urządzenia do lutowania rozpływowego, maszyny i przyrzą-
dy do spawania i lutowania, wiertarki, wiertarki o napędzie 
innym niż ręczny, wiertarki elektryczne, szlifierki, klucze zaci-
skające [maszyny], akcesoria do zaciskania przedmiotów ob-
rabianych [maszyny], akcesoria do zaciskania przedmiotów 
obrabianych [części do maszyn], przenośniki taśmowe, ta-
śmy szlifierskie do użytku z maszynami, szczypce przegubo-
we do prętów [maszyny], szczypce do cięcia drutu [maszy-
ny], hamulce zapobiegające huśtaniu się szczypiec, mecha-
nicznie obsługiwane ręczne szczypce do obciskania, wkrę-
tarki elektryczne, wkrętarki [maszyny], ostrza wkrętaków 
do wkrętaków elektrycznych, ostrza wkrętaków do maszyn, 
silniki do wkrętaków mechanicznych do nakrętek, klucze 
udarowe, nasadowe klucze [maszyny], klucze maszynowe 
[maszyny], frezarki do kluczy, hydrauliczne klucze dynamo-
metryczne, klucze dynamometryczne [maszyny], klucze za-
padkowe [maszyny], klucze do nakrętek [maszyny], klucze 
maszynowe nasadowe [maszyny], maszyny do produkcji klu-
czy, klucze o napędzie elektrycznym, klucze do mocowania 
świdrów [maszyny], klucze do odłączania świdrów [maszy-
ny], klucze do mocowania wierteł [maszyny], klucze zapad-
kowe z napędem pneumatycznym, klucze zapadkowe z na-
pędem elektrycznym, klucze do odłączania narzędzi skrawa-
jących, 9 klawiatury, klawiatury bezprzewodowe, klawiatury 
wielofunkcyjne, klawiatury do doprowadzania sygnałów au-
dio, wideo i sygnałów cyfrowych, klawiatury komputerowe, 
klawiatury do smartfonów, klawiatury do tabletów, klawiatu-
ry do alarmów bezpieczeństwa, klawiatury wielofunkcyjne 
do komputerów, klawiatury z wybieraniem tonowym, kla-
wiatury do telefonów komórkowych, urządzenia do projekcji 
wirtualnych klawiatur, zestawy telefoniczne z ekranem i kla-
wiaturą, myszki komputerowe, myszka komputerowa, pod-
kładki pod myszy, myszy do komputera, podkładki pod 
myszki, podkładki pod myszy komputerowe, bezprzewodo-
we myszy do komputerów, podkładki do myszek kompute-
rowych, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], myszka 
(komputerowe urządzenie peryferyjne), podpórki pod nad-
garstki dla użytkowników myszy komputerowych, kontrolery 
(regulatory), kontrolery czujników, kontrolery gradacji [kon-
trolery kalibracji], kontrolery ruchu, kontrolery wysokości, 
elektroniczne kontrolery prędkości, kontrolery monitorów 
wideo, elektroniczne kontrolery cyfrowe, kontrolery do sieci 
Ethernet, kontrolery stacji bazowej do telekomunikacji, kon-
trolery RAID [nadmiarowa macierz niezależnych dysków], 
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przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, 
wskaźniki i kontrolery, karty USB, karty pamięciowe, karty 
graficzne, karty kodowane, karty pamięci SD, elektroniczne 
karty-klucze, czyste karty USB, karty graficzne do komputera, 
karty rozszerzeń do komputerów, karty do komputerów oso-
bistych (PC), karty pamięci tylko do odczytu [ROM], huby 
USB, rozgałęźniki [huby] do drukarek, przewody do USB, zasi-
lacze sieciowe, zasilacze wysokonapięciowe, elektroniczne 
zasilacze, głośniki samochodowe, głośniki, głośniki bezprze-
wodowe, głośniki osobiste, głośniki inteligentne, przenośne 
głośniki, głośniki audio, głośniki komputerowe, przełączniki 
głośników, systemy głośnikowe, domowe głośniki audio, 
przenośne głośniki wibracyjne, głośniki do pojazdów, głośni-
ki do wideokonferencji, głośniki do gramofonów, głośniki 
[sprzęt audio], głośniki do monitorów, tuby do głośników, 
kable do głośników, głośnikowe stacje dokujące, głośniki 
do monitora studyjnego, głośniki z wbudowanymi wzmac-
niaczami, głośniki do telefonów komórkowych, głośniki po-
mocnicze do telefonów komórkowych, głośniki bezprzewo-
dowe z możliwością połączenia, głośniki do przenośnych 
odtwarzaczy multimedialnych, przetworniki sygnałów 
do głośników audio, bezpieczniki układowe, bezpieczniki to-
piko we, bezpieczniki termiczne, bezpieczniki elektryczne, 
urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia 
systemu GPS, multimedialne systemy nawigacji GPS do po-
jazdów, ładowarki, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki 
USB, ładowarki sieciowe, ładowarki przenośne, ładowarki sa-
mochodowe, ładowarki do smartfonów, ładowarki do wapo-
ryzatorów, ładowarki do joysticków, kompensacyjne łado-
warki baterii, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do ba-
terii, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do elektro-
nicznych papierosów, ładowarki do telefonów komórko-
wych, ładowarki do papierosów elektronicznych, ładowarki 
do baterii słonecznych, ładowarki do samochodów elek-
trycznych, ładowarki USB do elektronicznych papierosów, 
ładowarki do baterii do tabletów, ładowarki do baterii do lap-
topów, ładowarki do elektronicznych przyborów dla palaczy, 
ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, łado-
warki baterii do użytku z telefonami, ładowarki do telefonów 
komórkowych, do użytku w pojazdach, rejestratory elek-
tryczne, rejestratory danych, rejestratory graficzne, elektro-
niczne rejestratory wyników, rejestratory rozmów telefonicz-
nych, elektryczne rejestratory wyników, uchwyty bezpiecz-
nikowe, uchwyty do głośników, uchwyty do aparatów foto-
graficznych, uchwyty samochodowe do telefonów, uchwyty 
przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty ścien-
ne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty do mocowania 
przystosowane do komputerów, uchwyty do kamer monto-
wanych do kasków, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefo-
ny komórkowe, uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń 
nawigacyjnych, uchwyty do mocowania przystosowane 
do monitorów komputerowych, uchwyty na tablety przy-
stosowane do użytku w samochodach, uchwyty do korzy-
stania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, przetworni-
ce jednotwornikowe, syreny, syreny do pojazdów, lampy fo-
toelektronowe, lampy termoelektryczne, sygnalizacyjne 
lampy, fotograficzne lampy błyskowe, lampy sygnalizacyjne, 
lampy optyczne, lampy mikrofalowe, lampy elektronopro-
mieniowe, lampy nadawcze, lampy katodowe, lampy pro-
stownicze, lampy elektronowe, lampy stroboskopowe [znaki 
ostrzegawcze], lampy elektronowe wzmacniające obraz, 
lampy z zimną katodą, lampy stroboskopowe [ostrzegawcze 
znaki], lampy do ciemni fotograficznych, lampy elektronowe 
próżniowe [radio], lampy błyskowe do aparatów fotograficz-
nych, telefon głośnomówiący, zestawy głośnomówiące 
do telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące 
do telefonów komórkowych, radiatory, wentylatory chłodzą-

ce wewnętrzne do komputerów, wentylatory do proceso-
rów głównych [CPU], elektroniczne obwody sterownicze 
do wentylatorów elektrycznych, ogniwa i baterie suche, 
ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa suche elektryczne, 
ogniwa słoneczne, ogniwa mokre, ogniwa obciążnikowe, 
ogniwa paliwowe, ogniwa suche, elektrolizery [ogniwa elek-
trolityczne], czujniki alarmowe do lodówek, czujniki alarmo-
we do pralek, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy akustyczne, 
alarmy osobiste, alarmy bezpieczeństwa, alarmy antywłama-
niowe, alarmy basenowe, alarmy pożarowe, czujniki, czujnik 
ruchu, czujniki płomieni, czujniki fotoelektryczne, czujniki 
kątowe, czujniki elektryczne, czujniki elektrooptyczne, czuj-
niki gazu, czujniki biologiczne, czujniki przyspieszenia, czuj-
niki światła, czujniki temperatury, czujniki ciśnienia, czujniki 
optyczne, czujniki przeciwpożarowe, czujniki ognia, czujniki 
sejsmiczne, czujniki laserowe, czujniki zasięgu, czujniki oscy-
lacyjne, czujniki ruchu, czujniki ciepła, czujniki termistorowe, 
czujniki synchroniczne, czujniki zanieczyszczenia, czujniki 
promieniowania, czujniki pomiarowe, czujniki magnetyczne, 
czujniki poziomu, czujniki cyfrowe, czujniki zajęcia, czujniki 
wibracji, czujniki dymu, czujniki elektroniczne, czujniki świa-
tłowodowe, czujniki ultradźwiękowe, czujniki zderzenia, 
czujniki odległości, czujniki wilgotności, czujniki tensome-
tryczne, czujniki naprężenia, czujniki zbliżeniowe, czujniki 
piezoelektryczne, przełączniki czujnikowe, czujniki punktu 
rosy, czujniki ciepła [termostaty], czujniki prądu elektryczne-
go, czujniki dwutlenku węgla, elektroniczne czujniki pomia-
rowe, czujniki do migawek, elektryczne czujniki dymu, elek-
tromagnetyczne czujniki pomiarowe, czujniki i detektory, 
czujniki poziomu wypełnienia, czujniki poziomu paliwa, 
czujniki poziomu benzyny, aktywne czujniki podczerwieni, 
czujniki ekranów dotykowych, czujniki kontroli obrotów, 
czujniki pomiaru obrotów, czujniki wykrywające obiekty, 
zdalne czujniki temperatury, czujniki do biochipów, czujniki 
położenia LED, czujniki tlenku węgla, czujniki jakości powie-
trza, czujniki przepływu masowego, czujniki do silników, 
czujniki do pomiaru głębokości, czujniki używane w oceano-
grafii, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, czujniki do wy-
krywania intruzów, czujniki do ochrony prywatności, czujniki 
do określania prędkości, czujniki do określania położenia, 
czujniki ciśnienia w oponach, czujniki poziomu płynu, czujni-
ki poziomu płynów, czujniki zużycia płytek ciernych hamul-
ców, czujniki typu włącz-wyłącz, czujniki żyroskopowe 
z funkcją GPS, czujniki ruchu do świateł bezpieczeństwa, 
czujniki dymu i tlenku węgla, czujniki do użytku z obrabiar-
kami, czujniki temperatury do celów naukowych, czujniki 
do monitorowania ruchów fizycznych, czujniki używane 
do kontroli urządzeń, czujniki wykrywające otwieranie i za-
mykanie okien, czujniki wykluwające otwieranie i zamykanie 
drzwi, czujniki tlenu, nie do użytku medycznego, czujniki 
elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, 
czujniki do użytku przy regulacji silników, czujniki do pomia-
ru poziomu wody i oleju, czujniki drgań przeznaczone do in-
stalacji w obudowach wiatraków, drukarki, drukarki laserowe, 
drukarki termiczne, drukarki plotery, drukarki kolorowe, dru-
karki uderzeniowe, drukarki bezuderzeniowe, drukarki roze-
tkowe, drukarki komputerowe, drukarki igłowe, drukarki mo-
zaikowe, drukarki dyskretyzujące, drukarki fotograficzne, dru-
karki atramentowe, drukarki optyczne, cyfrowe drukarki ko-
lorowe, laserowe drukarki kolorowe, suche drukarki laserowe, 
drukarki wielofunkcyjne [MFP], drukarki kodów kreskowych, 
sterowniki drukarki laserowej, zautomatyzowane drukarki 
do biletów, drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki 
atramentowe do dokumentów, drukarki laserowe do doku-
mentów, drukarki do błon suchych, drukarki umożliwiające 
współdzielenie portów, drukarki z wyjściami zintegrowany-
mi, drukarki atramentowe kolorowe do dokumentów, cyfro-
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we drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki do doku-
mentów do komputerów, drukarki laserowe do błon su-
chych, laserowe drukarki kolorowe do dokumentów, opro-
gramowanie do sterowania drukarkami komputerowymi, 
drukarki atramentowe do drukowania w kolorze, urządzenie 
pozwalające na korzystanie z drukarki wielu użytkownikom, 
aplikacje programowe do pobrania do użytku z drukarkami 
trójwymiarowymi, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, słu-
chawki telefoniczne, słuchawki [douszne], słuchawki mu-
zyczne, słuchawki douszne, słuchawki dokanałowe, wzmac-
niacze słuchawkowe, słuchawki bezprzewodowe, zestawy 
słuchawkowe, futerały na słuchawki, konsole ze słuchawka-
mi, słuchawki do aparatów telefonicznych, pokrowce na słu-
chawki telefoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], słu-
chawki z redukcją hałasu, zestawy słuchawkowe do telefo-
nów, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowa-
nia z telefonami komórkowymi, audiowizualne zestawy słu-
chawkowe do grania w gry wideo, słuchawki osobiste 
do urządzeń do transmisji dźwięku, zestawy słuchawkowe 
do użytku z komputerami, słuchawki do gier z wirtualną rze-
czywistością, zestawy słuchawkowe do telefonów komórko-
wych, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfo-
nów, słuchawki douszne do telefonów komórkowych, papie-
rowe pokrowce na słuchawki telefoniczne, słuchawki z mi-
krofonem do komunikacji, słuchawki bezprzewodowe do ta-
bletów, mikrofony, mikrofony obu uszne, przyciski mikrofo-
nów, żurawie mikrofonowe, wtyczki do mikrofonów, miksery 
do mikrofonów, stojaki do mikrofonów, kable do mikrofo-
nów, mikrofony do urządzeń łączności, mikrofony [do urzą-
dzeń telekomunikacyjnych], rozgałęźniki elektroniczne 
do mikrofonów, zestawy słuchawek z mikrofonem, mikrofo-
ny do używania bez użycia rąk do telefonów komórkowych, 
odtwarzacze płyt, odtwarzacze stereo, odtwarzacze wide-
odysków, odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwa-
rzacze taśm, odtwarzacze kaset, odtwarzacze MP4, odtwa-
rzacze mediów, odtwarzacze wideo, odtwarzacze DVD, od-
twarzacze mP3, odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwa-
rzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze dysków wi-
deo, odtwarzacze kasetowe samochodowe, odtwarzacze 
kaset audio, odtwarzacze kaset wideo, odtwarzacze dysków 
optycznych, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze au-
dio MPEG, odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze 
płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, przenośne od-
twarzacze multimedialne, etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, pokrowce na odtwarzacze płyt DVD, etui na cyfro-
we odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze płyt 
CD, futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, pokrow-
ce ochronne na odtwarzacze MP3, samochodowe odtwa-
rzacze kaset magnetofonowych, rurki z ustnikiem do oddy-
chania pod wodą, rurki izolacyjne na kable elektryczne, rurki 
szklane do celów naukowych, rurki wskaźnikowe do badania 
jonów, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki światłoczu-
łe, rurki Pitota, bezpieczniki układowe, bezpieczniki termicz-
ne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki elektryczne, cera-
miczne bezpieczniki, bloki bezpieczników, drut bezpieczni-
kowy, skrzynki bezpiecznikowe, uchwyty bezpiecznikowe, 
wskaźniki bezpiecznikowe, bezpieczniki termiczne prądowe, 
elektryczne bezpieczniki stykowe, bezpieczniki do pojaz-
dów, zespoły połączeń bezpiecznikowych, bezpieczniki 
[do urządzeń telekomunikacyjnych], bezpieczniki do urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, skrzynki do bezpieczników elek-
trycznych, kondensatory, potencjometry cyfrowe, rezystory 
nastawne [potencjometry], rezystory zmienne, rezystory 
elektryczne, rezystory indukcyjne, rezonatory, kamery wideo, 
kamera filmowa, telewizyjne kamery, kamery telewizyjne, ka-
mery termowizyjne, kamery internetowe, kamery bezpie-
czeństwa, kamery pokładowe, kamery nadzorujące, kamery 

akcji, kamery konferencyjne, kamery monitorujące sieć, mo-
nopody na kamery, gogle z kamerą, kamery aktywowane 
ruchem, osłona na kamerę, pokrowce na kamery, cyfrowe 
kamery wideo, kamery do pojazdów, kamery na podczer-
wień, urządzenia do montowania kamer, stojaki do kamer 
wideo, obiektywy do kamer wideo, kamery do szybkiego 
skanowania, kamery cofania do pojazdów, kamery do telewi-
zji przemysłowej, kamery do desek rozdzielczych, kamery 
wideo do nadzoru, układy sprzęgające do kamer wideo, ka-
mery endoskopowe do celów przemysłowych, kamery wi-
deo do emisji telewizyjnej, sieciowe kamery monitorujące 
do nadzoru, wodoodporne futerały na kamery wideo, 
uchwyty do kamer montowanych do kasków, kamery z opcją 
podglądu wielu klatek, kamery wideo do analizy uderzenia 
golfowego, kamery wideo przystosowane do celów monito-
ringowych, oprogramowanie przetwarzające obrazy do ka-
mer w pojazdach, kamery filmowe przeznaczone do samo-
wywołujących się klisz, kamery do monitorowania i kontroli 
sprzętu w elektrowni atomowej, przenośne kamery wideo 
z wbudowanymi urządzeniami do odtwarzania kaset wideo, 
pamięć USB [pendrive], dyski miękkie [dyskietki], dyski CD-
-ROM, magnetyczne dyski twarde, dyski do przechowywa-
nia danych, czyste dyski twarde do komputerów, anteny, an-
teny mikrofalowe, anteny radiowe, anteny telewizyjne, ante-
ny samochodowe, anteny satelitarne, anteny paraboliczne, 
anteny sygnałowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne, 
anteny jako części składowe, piloty automatyczne, piloty 
zdalnego sterowania, piloty do projektorów, piloty do telewi-
zorów, piloty do rolet okiennych, piloty do sprzętu audiowi-
zualnego, piloty do systemów multimedialnych, piloty 
do zestawów stereo, piloty do odbiorników radiowych, pilo-
ty do urządzeń elektronicznych, piloty zdalne do silników, 
odbiorniki radiowe do pilotów, nadajniki radiowe do pilotów, 
piloty [urządzenia do zdalnego sterowania], elektroniczne 
breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, kon-
wertery elektryczne, konwertery elektroakustyczne, konwer-
tery antenowe, konwertery LNC, konwertery poziomów, kon-
wertery prądowe, konwertery miar, konwertery sygnałów, 
konwertery częstotliwości, laptopy konwertowalne, konwer-
tery energii elektrycznej, konwertery telewizji kablowej, kon-
wertery do drukarek, konwertery cyfrowo-analogowe, kon-
wertery standardów telewizyjnych, konwertery ultrawysokiej 
częstotliwości, konwertery częstotliwości UHF, konwertery 
wielkiej częstotliwości, konwertery prądu stałego, konwerte-
ry napięcia na prąd, konwerter częstotliwości do oscylatorów 
wzbudzających, konwertery prądu stałego/prądu zmienne-
go, elektroniczne konwertery częstotliwości do silników 
elektrycznych dużej prędkości, magnesy, magnesy dekora-
cyjne, magnesy trwałe, magnesy podnoszące, magnesy 
na lodówki, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, ma-
gnesy na lodówkę, magnesy do celów przemysłowych, ma-
gnesy do wymazywania danych, magnesy dekoracyjne 
na lodówki, magnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, ma-
gnesy dekoracyjne w kształcie liczb, magnesy dekoracyjne 
w kształcie liter, lampy termoelektryczne, sygnalizacyjne 
lampy, lampy fotoelektronowe, lampy elektronowe, lampy 
prostownicze, lampy katodowe, lampy elektronopromienio-
we, lampy mikrofalowe, lampy nadawcze, lampy optyczne, 
lampy sygnalizacyjne, wzmacniacze lampowe, fotograficzne 
lampy błyskowe, lampy elektronowe [termoelektronowe], 
lampy szczelinowe [biomikroskopy], lampy błyskowe [foto-
grafia], elektronowe lampy odbiorcze, telewizyjna lampa 
analizująca, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektrono-
we wzmacniające, stateczniki do lamp halogenowych, sta-
teczniki do lamp fluorescencyjnych, zapłonniki do lamp elek-
trycznych, lampy elektronowe przetworników obrazu, lampy 
ostrzegawcze do pojazdów, lampy stroboskopowe [znaki 
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ostrzegawcze], lampy z zimną katodą, lampy elektronowe 
wzmacniające obraz, lampy stroboskopowe [ostrzegawcze 
znaki], lampy do ciemni fotograficznych, lampy elektronowe 
próżniowe [radio], lampy ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], 
stateczniki elektroniczne do lamp wyładowczych, stateczni-
ki do gazowych lamp wyładowczych, lampy błyskowe 
do aparatów fotograficznych, układy skupiające do lamp 
elektropromieniowych, lampy o fali bieżącej [LFB], lampy sy-
gnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, lampki ostrzegawcze 
do desek rozdzielczych, przyrządy do badania charakterysty-
ki lamp próżniowych, lampy do użytku jako sygnały ostrze-
gawcze, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, 
źródła światła [lampy błyskowe] do celów fotograficznych, 
lampy elektronowe z termokatodą do odbiorników radio-
wych, statecznik do lampy fluorescencyjnej stosowanej 
w oświetleniu elektrycznym, wyładowcze lampy rurowe, 
elektryczne, inne niż do oświetlania, elektroniczne sterowni-
ki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, optyczne 
płytki prototypowe, elektryczne płytki stykowe, płytki pół-
przewodnikowe, płytki cyfrowe, płytki krzemowe, płytki dru-
kowane, płytki przełączników elektrycznych, elektryczne 
płytki drukowane, płytki drukowane sterowników, przej-
ściówki audio, przejściówki do kabli, przejściówki / rozgałę-
ziacze do kabli, przejściówki do kabli koncentrycznych, przej-
ściówki stereo do samochodów, przejściówki do wtyczek 
elektrycznych, programatory czasowe, programatory cen-
tralnego ogrzewania, kable i przewody elektryczne, przekaź-
niki, bezprzewodowe przełączniki, przełączniki uniwersalne 
[elektroniczne], przełączniki poziomu, przełączniki optyczne, 
przełączniki ściemniające, przełączniki głośników, przełączni-
ki elektromagnetyczne, przełączniki piezoelektryczne, prze-
łączniki dostępowe, przełączniki koncentryczne, przełączniki 
dziesiętne, przełączniki haczykowe, przełączniki danych, 
przełączniki temperaturowe, przełączniki mocy, przełączniki 
elektryczne, przełączniki telekomunikacyjne, przełączniki 
magnetyczne, przełączniki czujnikowe, ładowarki do joystic-
ków, klawiatury, przyciski alarmowe, przyciski mikrofonów, 
przyciski do dzwonków, wielofunkcyjne przyciski dotykowe, 
elektryczne wyłączniki przyciskowe, elektryczne panele 
przyciskowe, elektryczne przełączniki przyciskowe, elek-
tryczne wyłączniki przyciskowe blaszkowe, transformatory, 
stabilizatory napięcia, stabilizatory częstotliwości, stabilizato-
ry obrazu, stabilizatory do wzmacniaczy dwukanałowych, 
ekrany, wyświetlacze, tablety, smartfony, telefony, przyrządy 
do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), ze-
garki inteligentne, smartfony w kształcie zegarka, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, 
wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów, 
usługi handlu detalicznego, usługi handlu detalicznego onli-
ne, usługi handlu hurtowego, usługi sprzedaży detalicznej, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online, usługi 
sprzedaży hurtowej, administrowanie działalności handlo-
wej, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie 
przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakre-
sie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, 
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami han-
dlowymi, punktami usługowym, sklepami - detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi.

(210) 502300 (220) 2019 07 15
(731) KOWALCZYK JAROSŁAW, Rąbień AB
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi 
podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie prze-
strzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakre-
sie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamo-
wej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe 
i promocyjne, usługi porównywania cen, usługi marketin-
gowe, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pa-
kietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży 
towarów, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wynajem 
powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sie-
ciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego 
w mediach komunikacyjnych, kompilacja i systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie 
komputerowej bazy danych online i bazy danych online 
do przeszukiwania listy ogłoszeń drobnych, promowanie 
towarów i usług osób trzecich w światowych sieciach kom-
puterowych, udostępnianie strony internetowej zawierającej 
ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: 
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci kom-
puterowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować 
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać 
status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, za-
wierać umowy i dokonywać transakcji, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.

(210) 502304 (220) 2019 07 15
(731) ROMOWICZ JAKUB, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szczypta-Natury

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 24.17.01, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 30 przyprawy, przyprawy korzenne, zioła kon-
serwowane, zioła do celów spożywczych, herbata, miód, 
curry, cynamon, gałka muszkatołowa, goździki, Imbir, kurku-
ma, papryka, pieprz, sól kuchenna, ziele angielskie.

(210) 502306 (220) 2019 07 15
(731) PITALA MICHAŁ MARIA FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWO PRODUKCYJNA MIGUEL, Burzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PITALLO MUSTARD MUSZTARDA W PROSZKU

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 musztardy w proszku, proszek musztardowy, 
musztardy smakowe, puder musztardowy, mąka z gorczycy, 
gorczyca w proszku, sproszkowana gorczyca, gorczyca mie-
lona, dipy, sosy, sosy do mięs i wędlin, sosy musztardowe, 
przyprawy, mieszanki poprawiające smak i aromat potraw, 
mieszanki przyprawowe na bazie przypraw naturalnych, 
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suszonych warzyw, substancji smakowych i aromatycznych, 
naturalne aromaty do środków żywnościowych, suszone zio-
ła do celów spożywczych.

(210) 502327 (220) 2019 07 16
(731) BAŁUT WIESŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO- 

-PRODUKCYJNA ROZKWIT, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZKWIT

(531) 01.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 brykiety węgla, dodatki niechemiczne do pa-
liw silnikowych, knoty do lamp, smary do narzędzi tnących, 
oleje do natłuszczania, oleje do smarowania, oleje silnikowe, 
podpałki, smary, smary do narządzi tnących, świece, 7 aera-
tory, tłoki do amortyzatorów, bębny jako części maszyn, 
brzeszczoty pił jako części maszyn, brony, ciągniki ogrodowe 
jednoosiowe, reduktory ciśnienia jako części maszyn, zawory 
jako części maszyn, cylindry i tłoki jako części maszyn, cylin-
dry do silników, elektryczne maszyny i urządzenia do czysz-
czenia, dmuchawy, dłuta, przecinaki do maszyn, filtry jako 
części maszyn lub silników, filtry powietrza chłodnic silni-
ków, frezarki, gaźniki, głowice cylindrów do silników, kariery 
do maszyn i silników, kompresory [maszyny], korbowody 
do maszyn, motorów, silników, korby jako części maszyn, 
ostrza do kosiarek, kosiarki ogrodowe jako maszyny, kultywa-
tory, linki sterownicze do maszyn lub silników, łożyska jako 
części maszyn, pistolety do malowania, młoty elektryczne, 
urządzenia do mycia, mechanizmy napędu inne niż do po-
jazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów 
lądowych, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, ni-
townice, noże jako części maszyn, nożyce elektryczne, obu-
dowy maszyn, rozdrabniarki do odpadów, ostrza jako części 
maszyn, paski napędowe do wentylatorów silników, piły [ma-
szyny], piły łańcuchowe, pistolety dozujące klej - elektrycz-
ne, pługi, pługi śnieżne, młoty pneumatyczne, podnośniki, 
łańcuchy do podnośników jako części maszyn, urządzenia 
podnośnikowe, podnośniki zębatkowe, polerki elektryczne, 
pompy, pompy do instalacji grzewczych, awaryjne agregaty 
prądotwórcze, prowadnice do maszyn, przegrzewacze jako 
kotły, przekładnie do maszyn, przekładnie zębate inne niż 
do pojazdów lądowych, regulatory jako części maszyn, na-
rzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, maszyny rolni-
cze, rozdrabniarki, rozdrabniacze do celów przemysłowych, 
rozdrabniarki odpadów, rozpylacze jako maszyny, rozruszniki 
silników, rury kotłów jako części maszyn, siewniki jako ma-
szyny, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, 
silniki inne niż do pojazdów lądowych, pierścienie smarowe 
jako części maszyn, smarownice jako części maszyn, pompy 
smarownicze, spawarki elektryczne, sprężyny jako części ma-
szyn, szczotki jako części maszyn, szczotki elektryczne, szli-
fierki, rozpylacze do ścieków, świdry wiertnicze jako części 
maszyn, świece zapłonowe do silników spalinowych, tarcze 
szlifierskie jako części maszyn, tłoki jako części maszyn lub sil-
ników, tłoki do cylindrów, tłoki silników, torby do odkurzaczy, 
turbiny inne niż do pojazdów lądowych, uchwyty jako czę-
ści maszyn, uchwyty do ostrzy jako części maszyn, uchwyty 
wiertarskie jako części maszyn, wciągniki jako części maszyn, 
wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wolne koła do pojaz-
dów innych niż lądowe, urządzenia zapłonowe do silników 

spalinowych, zawory jako części maszyn lub silników, prze-
kładnie redukcyjne, koła zębate [zespoły] maszynowe, złącza 
jako części silników, 35 promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich, zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw, 37 instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, informacja o naprawach, czyszczenie 
i naprawy kotłów, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 
naprawa zamków, nitowanie, ostrzenie noży, instalowanie 
i naprawy pieców, naprawa pomp, regeneracja maszyn zu-
żytych lub częściowo zniszczonych, regeneracją silników zu-
żytych lub częściowo zniszczonych, 44 niszczenie chwastów, 
chirurgia drzew, hodowla zwierząt, układanie kompozycji 
kwiatowych, wysiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi 
nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych 
w rolnictwie, ogrodnictwo, projektowanie ogrodów, sadow-
nictwo, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, usługi z zakresu szkółki roślinnej, pielęgnacja traw-
ników.

(210) 502328 (220) 2019 07 16
(731) BAŁUT WIESŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO- 

-PRODUKCYJNA ROZKWIT, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTER Cut

(531) 05.11.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 aeratory, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, 
cylindry do silników, elektryczne maszyny i urządzenia 
do czyszczenia, dmuchawy, frezarki, kompresory, ostrza 
do kosiarek, kosiarki ogrodowe, kultywatory, młoty elektrycz-
ne, urządzenia do mycia, narzędzia ręczne o napędzie innym 
niż ręczny, noże jako części maszyn, nożyce elektryczne, 
rozdrabniarki do odpadów, ostrza jako części maszyn, piły 
jako maszyny, piły łańcuchowe, pługi śnieżne, młoty pneu-
matyczne, awaryjne agregaty prądotwórcze, maszyny rolni-
cze, rozdrabniarki, rozdrabniacze do celów przemysłowych, 
rozpylacze, siewniki, silniki inne niż do pojazdów lądowych, 
spawarki elektryczne, świdry wiertnicze jako części maszyn, 
8 kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, noże ogrodnicze, nożyce 
ogrodnicze, ostrza kos, świdry, brzeszczoty pił jako części na-
rzędzi, cęgi do cięcia drutu, ręczne narzędzia do niszczenia 
chwastów, tarcze cierne szlifierskie z korundu, cykliny ręczne 
narzędzia, dłuta, ręczne napinacze do drutu metalowego, 
dźwigniki sterowane ręcznie jako podnośniki, frezy, grabie, 
gwintownice, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi me-
talowe, kilofy, klucze maszynowe stałe, klucze maszynowe 
nastawne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, łapki do wycią-
gania gwoździ, łomy, drągi żelazne, łopatki dla ogrodnictwa, 
łopaty, młotki, młotki drewniane, młotki murarskie, motyki, 
grace, narzędzia ręczne - sterowane ręcznie, nitownice, noże 
ogrodnicze, nożyce ogrodnicze, nożyce sprężynowe, ręczne 
przyrządy nożycowe, obcęgi, obcinacze, ręczne narzędzia 
do ogrodnictwa, opryskiwacze do środków owadobójczych, 
osełki, osełki do ostrzenia kos, oskardy, kilofy, ostrza, ostrza 
do strugów, ostrza kos, przyrządy do ostrzenia, ręczne tarcze 
do ostrzenia, pilniki, piły jako narzędzia, piły kabłąkowe, opra-
wy pił ręcznych, piły wyrzynarki, pogrzebacze, ożogi, prze-
cinaki, przycinacze do drzew, przyrządy do cięcia, punktaki, 
narzędzia rolnicze ręczne, urządzenia do niszczenia pasoży-
tów roślin, sekatory, siekiery, sierpy, skrobaki, skrzynki ucio-
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sowe jako narzędzia, strugi, ręczne przyrządy do szlifowania, 
ścierania, szpadle, śrubokręty, świdry, świdry ciesielskie, tar-
cze szlifierskie ręczne, toczaki, kamienie do ostrzenia, toporki, 
siekierki, ubijaki, widełki do pielenia, widły, uchwyty do wier-
teł, wiertła jako części narzędzi, wiertła jako narzędzia, wiertła 
ręczne, wycinarki, zaciski ciesielskie i bednarskie, zębatki.

(210) 502335 (220) 2019 07 16
(731) PRZYDATEK KRZYSZTOF EURO TECH, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ET aluminium

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.04.04
(510), (511) 6 akcesoria metalowe do okien, altanki, głównie 
z metalu, altanki [konstrukcje metalowe], altanki metalowe, 
altany [konstrukcje metalowe], altany konstrukcje z metalu, 
altany przenośne wykonane głównie z metali, aluminiowe 
drzwi do mieszkań, aluminiowe drzwi ogrodowe, aluminio-
we materiały uszczelniające do krycia dachów, aluminiowe 
ramy do okien przesuwnych, architektoniczne elementy kon-
strukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, 
architektoniczne produkty metalowe do użytku w budow-
nictwie, architektoniczne złącza metalowe, artykuły metalo-
we do użytku w budownictwie, balustrady metalowe, balu-
strady metalowe do balkonów, balustrady metalowe 
do ogrodzeń, blacha, blacha aluminiowa, blacha (płyty, arku-
sze) z metalu, blacha stalowa cienka, blacharskie materiały 
budowlane, bramy metalowe, budowlane elementy kon-
strukcyjne z metalu, budowlane materiały metalowe, budyn-
ki będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, budyn-
ki o szkielecie metalowym, budynki prefabrykowane wyko-
nane głównie z metalu, budynki przenośne wykonane głów-
nie z metalu, dachowe rynny metalowe, drobnica metalowa 
do drzwi, drzwi aluminiowe, drzwi (bramy) żaluzjowe meta-
lowe, drzwi (futryny do -) metalowe, drzwi i okna metalowe, 
drzwi (kołatki do -), drzwi metalowe, drzwi metalowe do bu-
dynków, drzwi metalowe do garaży, drzwi metalowe 
do użytku wewnątrz pomieszczeń drzwi metalowe garażo-
we, drzwi ogrodowe (metalowe obramowania -), drzwi prze-
suwne (rolki, prowadnice do - ), drzwi (urządzenia do otwie-
rania - ) nieelektryczne, drzwi wahadłowe metalowe, drzwi 
(zasuwy do - ) metalowe, drzwi zwijane, metalowe, drzwiczki 
metalowe zapewniające dostęp do budynków zwierzętom 
domowym, drzwiowe (futryny - ) metalowe, drzwiowe 
(ościeżnice - ) metalowe, fasady metalowe, framugi drzwi 
metalowe, futryny do drzwi metalowe, gotowe elementy bu-
dowlane [metalowe], haki metalowe do użytku w budownic-
twie, harmonijkowe drzwi z metalu, izolacyjne panele meta-
lowe do celów budowlanych, kątowniki metalowe, kątowniki 
stalowe, klamki do drzwi metalowe, klamki metalowe 
do okien, klamry do użytku w budownictwie, klamry metalo-
we, kliny metalowe, konstrukcje budowlane z metalu, kon-
strukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe 
do budowli), konstrukcje metalowe (szkielety ramowe - ) [bu-
downictwo], konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje 
stalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], konstrukcyjne 
metalowe złączki połączeniowe, kotwy metalowe, kształtow-
niki metalowe, kształtowniki z metalu, łączniki metalowe 
do okien skrzynkowych, listwy metalowe, listwy metalowe 
do mocowania okien [kit/listwy], listwy profilowane metalo-

we dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budow-
nictwa, markizorolety z metalu, markizy metalowe, markizy 
metalowe [materiały budowlane], materiały blacharskie dla 
budownictwa, materiały budowlane (metalowe), materiały 
konstrukcyjne metalowe, materiały metalowe dla budownic-
twa, materiały metalowe do celów budowlanych i konstruk-
cyjnych, metalowe bębenki zabezpieczające do zamków, 
metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, metalowe blasz-
ki gniazdkowe do zamków, metalowe blokady do zamków 
na oknach, metalowe budynki przenośne, metalowe, dacho-
we okna półkoliste [okna], metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, metalowe drzwi do garaży, metalowe drzwi 
do ogrodu, metalowe drzwi harmonijkowe, metalowe drzwi 
izolujące, metalowe drzwi obrotowe, metalowe drzwi ogro-
dowe, metalowe drzwi pancerne, metalowe drzwi przeciw-
pożarowe, metalowe drzwi przesuwane do budynków, me-
talowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi roletowe do celów 
bezpieczeństwa, metalowe drzwi składane, metalowe drzwi 
z siatką, metalowe drzwi zwijane, metalowe drzwi zwijane 
o właściwościach izolacyjnych, metalowe ekrany okienne, 
metalowe ekrany przeciw owadom montowane na oknach, 
metalowe ekrany przeciw owadom do okien, metalowe 
ekrany przeciw owadom do drzwi, metalowe ekrany przeciw 
owadom montowane na drzwiach, metalowe elementy bu-
dowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy 
do fasad budynków, metalowe elementy do hamowania 
drzwi, metalowe elementy drzwi, metalowe elementy fasa-
dowe, metalowe elementy łączące do rynien, metalowe ele-
menty umożliwiające popychanie drzwi, metalowe elemen-
ty usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe ele-
menty wykończeniowe [obramienia] stosowane w budow-
nictwie, metalowe fasady okienne, metalowe kątowniki sta-
lowe, metalowe klamki do okien, metalowe klucze, metalowe 
klucze do zamków, metalowe kołatki, metalowe kołatki 
do drzwi, metalowe komponenty do budowy fasad, metalo-
we konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, metalo-
we korbkowe podnośniki okien, metalowe kratki wentylacyj-
ne do zakładania w drzwiach, metalowe kraty do okiennic, 
metalowe kraty na okna, metalowe listwy okienne, metalo-
we obramowania drzwi, metalowe obramowania okien, me-
talowe odbojniki drzwiowe, metalowe, okienne żaluzje zwi-
jane, metalowe okiennice wykonane z listewek, metalowe 
okładziny do fasad, metalowe okna, metalowe okna dacho-
we, metalowe okna dachowe w kształcie kopuły, metalowe 
okna podnoszone, metalowe okna świetlikowe do użytku 
w budynkach, metalowe okucia do drzwi, metalowe okucia 
stolarskie, metalowe okucia zabezpieczające do drzwi, meta-
lowe ościeżnice do drzwi, metalowe ościeżnice drzwi 
do chłodni, metalowe ościeżnice okienne, metalowe parape-
ty okienne, metalowe płytki ochronne przy zamku drzwi, 
metalowe profile, metalowe profile odwadniające, metalowe 
prowadnice do ram okiennych, metalowe prowadnice śli-
zgowe, metalowe przeciwciężary okna, metalowe przytrzy-
mywacze do drzwi, metalowe ramy do drzwi, metalowe 
ramy do włazów, metalowe ramy okienne, metalowe rolety 
zewnętrzne do kierowania światła, metalowe rolki do okien, 
metalowe rygle do zasuw okiennych, metalowe siatki (ekra-
ny) na muchy, metalowe siatki na muchy, metalowe słupki 
okienne, metalowe śruby kotwowe, metalowe świetliki 
do budynków, metalowe świetliki [okna], metalowe sznury 
do żaluzji, metalowe szyny okienne, metalowe, termoizolo-
wane konstrukcje fasadowe o podwójnej izolacji, metalowe 
uchwyty do otwierania drzwi, metalowe uchwyty do pod-
noszenia okien, metalowe uchwyty do poręczy, metalowe 
uchwyty do ram okiennych, metalowe urządzenia do moco-
wania, metalowe urządzenia do przytrzymywania drzwi, me-
talowe urządzenia ochronne do okien mocujące [przytwier-
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dzające], metalowe urządzenia ochronne do okien, metalo-
we urządzenia otwierające do okien (nieelektryczne), metalo-
we urządzenia zamykające do drzwi, metalowe uszczelki 
do drzwi, metalowe uszczelnienia okien i drzwi (taśmy), me-
talowe uszczelnienia okienne, metalowe wałki do drzwi gara-
żowych, metalowe wizjery do drzwi [niepowiększające], me-
talowe wkładki zamka, metalowe wkręty do drewna, metalo-
we wkręty dociskowe, metalowe żaluzje architektoniczne, 
metalowe żaluzje pionowe [zewnętrzne], metalowe żaluzje 
przeciwsłoneczne do budynków, metalowe żaluzje wenec-
kie [zewnętrzne], metalowe żaluzje zwijane, metalowe żalu-
zjowe zespoły okienne, metalowe zamki cylindryczne, meta-
lowe zamki do drzwi, metalowe zamknięcia, metalowe za-
mknięcia do okien, metalowe zasuwnice okienne, metalowe 
zasuwy do bram, metalowe zasuwy do drzwi, metalowe za-
suwy do zamykania drzwi, metalowe zespoły do szyb po-
dwójnych, metalowe zestawy do montażu zamka, metalowy 
osprzęt klamek do drzwi, moskitiery metalowe, nieelektrycz-
ne urządzenia do otwierania okien, nieelektryczne urządze-
nia do zamykania okien, nieelektryczne zamki wykonane 
z metali, odpowietrzniki metalowe do okien mansardowych, 
odpowietrzniki metalowe do budynków, ognioodporne 
drzwi metalowe, ogniotrwałe budowlane materiały metalo-
we, ogniotrwałe drzwi z metalu, ograniczniki drzwiowe me-
talowe, okiennice metalowe, okiennice ochronne (metalo-
we), okładziny metalowe do okien, okna aluminiowe, okna 
dachowe metalowe, okna metalowe, okna pancerne posia-
dające ramy metalowe, okna ścienne z metalu, okna skrzyn-
kowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia do drzwi 
metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, okucia 
metalowe, okucia metalowe do okien, okucia okienne 
(ozdobne), metalowe, okucia stalowe, oranżerie metalowe 
[konstrukcje], ościeżnice metalowe, oszklone drzwi metalo-
we, oszklone panele [ramy metalowe] do użytku w budow-
nictwie, parapety z materiałów metalowych, pergole z meta-
lu, płyty aluminiowe, płyty do drzwi metalowe, poziome ro-
lety weneckie [prefabrykowane metalowe budowlane zesta-
wy montażowo - wewnętrzne], z metalu, profile aluminiowe, 
profile metalowe, profile metalowe do celów termoizolacyj-
nych, profile metalowe do użytku w budownictwie, profile 
z metalu na drzwi, progi metalowe, prowadnice do drzwi 
przesuwnych [z metalu], prowadnice metalowe, przechylne 
drzwi metalowe, ramy metalowe do budynków, ramy meta-
lowe do drzwi przesuwanych, ramy stalowe do budynków, 
rolety metalowe, rolety okienne zewnętrzne metalowe, role-
ty weneckie [zewnętrzne] wykonane z metalu, rolety zaciem-
niające [zewnętrzne] z metalu, rolety zewnętrzne metalowe, 
rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, rygle do klamek, zasuw, 
metalowe, rygle do zasuw okiennych, rygle do zasuw okien-
nych z metalu, rygle okienne metalowe, sprężyny drzwiowe 
(nieelektryczne), świetliki [okna] z metalu do użycia w bu-
downictwie, świetliki [okna] z metalu do celów budowlanych, 
uchwyty z metalu, wałki metalowe do drzwi przesuwnych, 
wałki metalowe do przesuwanych okien, wejścia metalowe, 
werandy metalowe [budownictwo], wewnętrzne okiennice 
metalowe, zadaszenia metalowe [konstrukcje], żaluzje listwo-
we poziome [zewnętrzne] z metalu, żaluzje metalowe  
do użytku zewnętrznego, żaluzje metalowe [przeznaczone 
na zewnętrz], żaluzje metalowe w postaci ukośnych deszczu-
łek, żaluzje pionowe z metalu [zewnętrzne], żaluzje zwijane 
metalowe, zamki i klucze, z metalu, zamki inne niż elektrycz-
ne metalowe, zamki metalowe, zamki metalowe do okien, 
zamki metalowe [inne niż elektryczne], zamki metalowe (nie-
elektryczne), zamki obrotowe do okien metalowe, zamki 
sprężynowe, zamki sprężynowe metalowe, zamknięcia 
drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], zamknię-
cia metalowe, zasuwy (drzwi -) metalowe, zasuwy drzwiowe 

płaskie, zasuwy metalowe będące elementami do drzwi, za-
suwy metalowe będące elementami do okien, zatrzaski 
do drzwi metalowe, zatrzaski do okien z metalu, zatrzaski 
metalowe, zawiasy do drzwi i okien (metalowe -), zawiasy 
drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, zawiasy metalowe 
do drzwi, zawiasy metalowe sprężynowe, zawiasy metalowe 
zawierające sprężynę, zawiasy z metalu do okien, 19 altanka 
[konstrukcje nie z metalu], altanki [konstrukcje nie z metalu], 
altany [konstrukcje niemetalowe], balustrady, balustrady 
(nie z metalu), balustrady niemetalowe, balustrady, niemeta-
lowe, do balkonów, balustrady wykonane z materiałów nie-
metalowych, budowlane (drewno -), budowle drewniane, 
budowle przenośne niemetalowe, budynki niemetalowe 
przenośne, budynki przenośne niemetalowe, budynki prze-
nośne z materiałów niemetalowych, części budowlane (nie-
metalowe -), dachowe naświetla półkoliste [okna] z materia-
łów niemetalowych, dachy (niemetalowe konstrukcje pokryć 
-), drewniane listwy profilowe, drewniane profile, drewniane 
ramy okien, drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrzne-
go, drewno fornirowane, drewno i sztuczne drewno, drzwi 
do garaży (nie z metalu), drzwi drewniane, drzwi harmonijko-
we, niemetalowe, drzwi izolacyjne z materiałów niemetalo-
wych, drzwi niemetalowe, drzwi (niemetalowe -) do użytku 
w garażach, drzwi ochronne niemetalowe, drzwi ogniood-
porne niemetalowe, drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], 
drzwi oszklone, niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, 
drzwi podnoszone do góry, niemetalowe, drzwi przesuwne, 
niemetalowe, drzwi szklane, drzwi wahadłowe niemetalowe, 
drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi wykonane z drewna 
do budynków, drzwi wykonane z plastiku do budynków, 
drzwi z siatką, nie z metalu, drzwiowe (ościeżnice -) niemeta-
lowe, drzwiowe (płyty -) niemetalowe, elementy budowlane 
z imitacji drewna, elementy fasad z materiałów niemetalo-
wych, elementy konstrukcji z drewna, elementy konstrukcyj-
ne fasad z materiałów niemetalowych, elementy konstruk-
cyjne z drewna, elementy szklane do okien, elementy szklane 
do paneli budowlanych, elementy wykończeniowe budow-
lane niemetalowe, elementy ze szkła do szklenia, fasady (nie-
metalowe -), fasady okien (niemetalowe), fasady z materiałów 
niemetalowych, futryny do drzwi (nie z metalu), futryny 
drzwiowe drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, futry-
ny (niemetalowe -) do szklanych drzwi, harmonijkowe drzwi 
niemetalowe, harmonijkowe (drzwi -) niemetalowe, kątowni-
ki, niemetalowe, kolorowe szkło okienne, konstrukcje przeno-
śne niemetalowe, konstrukcje samonośne (niemetalowe -), 
konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, kotwy 
niemetalowe do użytku w budownictwie, krokwie dachowe, 
krokwie drewniane, listwy budowlane (niemetalowe -), masz-
ty [słupy] niemetalowe, materiały do szklenia w formie arku-
szy do użytku w budownictwie, materiały niemetalowe 
do celów konstrukcyjnych, materiały niemetalowe do celów 
budowlanych i konstrukcyjnych, moskitiery niemetalowe, 
moskitiery (niemetalowe -) do okien, moskitiery (niemetalo-
we -) na drzwi, nadproża niemetalowe, niemetalowe budow-
lane elementy fasadowe, niemetalowe części konstrukcyjne 
do celów budowlanych, niemetalowe domy przenośne, nie-
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe 
drzwi obrotowe, niemetalowe drzwi przechylne do budyn-
ków, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe 
drzwi przezroczyste do budynków, niemetalowe drzwi zwi-
jane o właściwościach izolacyjnych, niemetalowe futryny 
do drzwi, niemetalowe futryny do drzwi ochronnych do bu-
dynków, niemetalowe obróbki blacharskie dachu, niemetalo-
we okna świetlikowe do budynków, niemetalowe ościeżnice 
do okien, niemetalowe ościeżnice do drzwi, niemetalowe 
osłony okienne, niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, nie-
metalowe ramy do okien świetlikowych do użytku w budyn-



54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT36/2019

kach, niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe 
ramy do werand, niemetalowe rolety antywłamaniowe, nie-
metalowe zespoły okien żaluzjowych, niemetalowe ze-
wnętrzne okiennice do budynków, obramowania łukowe 
(niemetalowe -) do użytku w budownictwie, obramowania 
okien (niemetalowe -), okienne (ramy -) niemetalowe, okien-
ne (szkło -) dla budownictwa, okiennice drewniane, okienni-
ce niemetalowe, okiennice niemetalowe do okien, okiennice 
(niemetalowe -) [zewnętrzne], okiennice szczeblinowe (nie-
metalowe -) [zewnętrzne], okiennice wewnętrzne, niemeta-
lowe, okiennice wykonane z materiałów niemetalowych, 
okiennice z tworzyw sztucznych, okna dachowe (nie z meta-
lu), okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, okna 
niemetalowe, okna pancerne posiadające niemetalowe 
ramy, okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z meta-
lu, okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw 
sztucznych do użytku w budynkach, okna szklane, okna żalu-
zjowe niemetalowe, okna żaluzjowe ze szkła do budynków, 
oranżerie wykonane z drewna, otwory włazowe (niemetalo-
we -), panele szklane do drzwi, panele szklane do okien, pod-
stawy (niemetalowe -) [konstrukcje], poziome rolety wenec-
kie [zewnętrzne], nie z metalu lub tkanin, profile drewniane, 
profile niemetalowe do budownictwa, profile panelowe 
z materiałów niemetalowych, progi i parapety z materiałów 
niemetalowych, progi niemetalowe, ramy budowlane nie-
metalowe, ramy (niemetalowe -) do świetlików, ramy okienne 
z drewna z powłoką aluminiową, ramy okienne z tworzyw 
sztucznych, rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe 
i nietekstylne], rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe -), 
rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, skrzynkowe (okna 
-) niemetalowe, słupki okienne (niemetalowe -), świetliki, 
nie z metalu, świetliki z tworzyw sztucznych, szklane dachy, 
szklane drzwi do budynków, szklane drzwi przezroczyste 
do budynków, szkło okienne, szkło okienne dla budownic-
twa, szkło okienne, do budownictwa, szkło okienne do użyt-
ku w budownictwie, szkło płaskie [okienne] dla budownic-
twa, szkło płaskie [okienne] do budynków, szkło pławione 
[szkło płaskie typu float] do celów budowlanych, szyby bar-
wione [do użytku w budownictwie], szyby laminowane [dla 
budownictwa], szyby okienne, szyby stosowane w budow-
nictwie, werandy (niemetalowe -), werandy wykonane z ma-
teriałów niemetalowych [konstrukcje], żaluzje antywłama-
niowe z materiałów niemetalowych, żaluzje z poziomych li-
stewek [zewnętrzne] nie z metalu lub tkanin, żaluzje [ze-
wnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, żaluzje zwijane (nie-
metalowe -), zabudowania balkonowe niemetalowe, zespoły 
okienne (ramy niemetalowe -), zewnętrzne drzwi, niemetalo-
we, 37 budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa 
[wznoszenie i szklenie] budynków ogrodowych, budowa 
[wznoszenie i szklenie] oranżerii, czyszczenie okien, czyszcze-
nie żaluzji, instalacja folii okiennych, instalacja samozamyka-
czy do drzwi, instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach, 
oknach, drzwiach i szklarniach, instalacja szkła w cieplarniach, 
oknach, drzwiach i szklarniach, instalacja urządzeń do otwie-
rania drzwi, instalacja urządzeń do otwierania i zamykania 
drzwi, instalacja, wymiana i naprawa zamków, instalacja urzą-
dzeń oświetleniowych, instalowanie i naprawa żaluzji, insta-
lowanie i naprawianie rolet okiennych, instalowanie kon-
strukcji tymczasowych na targi handlowe, instalowanie kon-
strukcji tymczasowych na wystawy handlowe, instalowanie 
okien, instalowanie podwójnych szyb, instalowanie ram 
okiennych, instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami 
na oknach otwieranych pionowo, izolacja termiczna okien, 
konserwacja i naprawa bram, konserwacja i naprawa doty-
czące automatów do zamykania drzwi, konserwacja i napra-
wa instalacji drzwi automatycznych, konserwacja okien, 
montaż bram, montaż drzwi, montaż drzwi i okien, montaż 

i naprawa szkła płaskiego, montaż i naprawa żaluzji okien-
nych, montaż okuć do drzwi, montaż okuć okiennych, mon-
taż żaluzji i okien, montaż zamków, montaż zamków bez-
przewodowych, nakładanie folii zabezpieczających na szy-
by, naprawa fasad, naprawa i izolacja połączeń okiennych, 
naprawa okien, naprawa ościeżnic drzwiowych, naprawa 
rolet okiennych, naprawa zamków, ponowna obróbka po-
wierzchni fasad, szklenie okien, usługi budowlane, usługi 
demontażu, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i na-
prawy szyb, okien i rolet, wstawianie szkła, wstawianie szkła 
i wstawianie szyb, wstawianie szyb, wymiana okien, wymia-
na ram okiennych.

(210) 502336 (220) 2019 07 16
(731) EASY ROBOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easy co

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 02.09.14, 02.09.16, 
26.07.25, 04.05.03

(510), (511) 7 roboty jako maszyny, roboty do zastosowa-
nia w przemyśle, manipulatory przemysłowe jako maszyny, 
mechanizmy robotyczne do przenoszenia, manipulatory 
[ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, roboty 
do użytku przemysłowego, roboty przemysłowe, 9 roboty 
humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie 
do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe [ programy], 
oprogramowanie komputerowe, nagrane, programy steru-
jące komputerowe, nagrane, roboty edukacyjne, instalacja 
elektryczna do sterowania zdalnego procesami przemysło-
wymi, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, insta-
lowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 
42 oprogramowanie komputerowe (aktualizacja -), opro-
gramowanie komputerowe (instalacje -), oprogramowanie 
komputerowe ( projektowanie -), oprogramowanie kompu-
terowe ( konserwacja), oprogramowanie komputerowe jako 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostę-
pu zdalnego, monitoring systemów komputerowych w celu 
wykrycia awarii, projektowanie systemów komputerowych.

(210) 502348 (220) 2019 07 16
(731) 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stylistic salon system

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 3 kosmetyki do manicure i pedicure, 8 akcesoria 
do wykonywania manicure i pedicure, urządzenia elektrycz-
ne: frezarki,, 11 urządzenia elektryczne: lampy UV/LED, stery-
lizatory, lampy.
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(210) 502356 (220) 2019 07 16
(731) OLCZAK MICHAŁ FABRYKA GRAFIKI, Ostróda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fabryka Grafiki

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi agencji 
marketingowych, kompilacja reklam, rozpowszechnianie 
reklam, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, rekla-
ma i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, doradztwo dotyczące reklamy, usługi reklamy gra-
ficznej, usługi reklamy zewnętrznej, reklama i marketing, 
przygotowywanie dokumentów reklamowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, pro-
jektowanie ulotek reklamowych, projektowanie broszur 
reklamowych, projektowanie logo reklamowych, przygo-
towywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie 
kampanii reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, 
redagowanie tekstów reklamowych, reprodukcja materia-
łu reklamowego, wykonywanie materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych, projektowanie materia-
łów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi konsultingowe dotyczące reklamy, analizy w zakresie 
reklamy, usługi w zakresie reklamy, usługi informacyjne do-
tyczące reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, 
badania w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie rekla-
my, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, przy-
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie 
reklam dla osób trzecich, dokonywanie uzgodnień w zakre-
sie reklamy, gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, usługi 
planowania w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy 
graficznej, usługi reklamowe na rzecz innych, dystrybucja 
prospektów do celów reklamowych, doradztwo dotyczące 
reklamy w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, 
marketing dotyczący promocji, dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, opracowywanie kampanii promocyjnych, usługi 
w zakresie promocji, wsparcie w dziedzinie promocji bizne-
su, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja sprze-
daży, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności 
gospodarczej, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów 
do celów promocyjnych, zawieranie umów w zakresie re-
klamy i promocji na rzecz osób trzecich, przygotowywanie 
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowy-
wanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób 
trzecich, 40 grawerowanie, grawerowanie matryc, grawero-
wanie form, grawerowanie laserowe, grawerowanie pieczą-
tek, usługi grawerowania pieczęci, usługi grawerowania pie-
czątek gumowych, usługi grawerowania tabliczek z nazwi-
skiem, udzielanie informacji związanych z grawerowaniem 
pieczątek, drukowanie, drukowanie szablonów, drukowanie 
wzorów, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, dru-
kowanie fotograwiury, drukowanie offsetowe, drukowanie 
wklęsłe, drukowanie cyfrowe, usługi drukowania, drukowa-
nie portretów, drukowanie litograficzne, drukowanie 3D, 
usługi wykańczania druków, wytrawianie fotograficzne dru-
ków, usługi wykańczania druków, cięcie druków, drukowanie 

wzorów dla osób trzecich, usługi w zakresie drukowania ma-
teriałów papierniczych, drukowanie, na zamówienie, nazw 
firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promo-
cyjnych i reklamowych, laminowanie, laminowanie papieru, 
laminowanie tworzyw sztucznych, laminowanie arkuszy 
z tworzyw sztucznych, usługi składania druku, introligator-
stwo.

(210) 502430 (220) 2019 07 18
(731) ABEX REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABEX REKREACJA

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.08
(510), (511) 28 przyrządy na place zabaw dla dzieci, huśtaw-
ki dla niemowląt, huśtawki poziome w postaci podpartej de-
ski [wyposażenie placów zabaw], karuzele do parków tema-
tycznych, karuzele do wesołych miasteczek, karuzele i kolejki 
w wesołych miasteczkach, konstrukcje do wspinania ze zjeż-
dżalnią jako urządzenia do zabawy dla dzieci, konstrukcje 
wspinaczkowe [wyposażenie placów zabaw], konstrukcje 
z drabinkami dla dzieci [sprzęt do zabawy], koła losujące, 
piaskownice [wyposażenie placów zabaw], przenośne place 
do gry w ga-ga, przyrządy na place zabaw, przyrządy na pla-
ce zabaw dla dzieci, przyrządy na place zabaw wykonane 
z drewna, przyrządy na place zabaw wykonane z metalu, 
przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, 
siedzenia do huśtawek dla dzieci, zamki do skakania, zjeż-
dżalnie [przedmioty do zabawy], zjeżdżalnie [wyposażenie 
placów zabaw], zjeżdżalnie wodne, artykuły gimnastyczne, 
balony, baseny kąpielowe [zabawki], broń zabawkowa, ekra-
ny maskujące [artykuły sportowe], gra w kulki, gry nadmuchi-
wane do basenów, gry polegające na budowaniu, huśtawki, 
karuzele będące przedmiotami do zabawy, karuzele do we-
sołych miasteczek, klocki do zabawy [konstrukcyjne], konie 
na biegunach [zabawki], kręgle, lalki, maszyny do rzucania 
piłek, namioty zabawkowe, piłki do gier i zabaw, pneuma-
tyczne pistolety [zabawki], proce [artykuły sportowe], przy-
bory do łucznictwa, rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki 
[gra], samochody do zabawy, siatki do sportów, śmieszne ga-
dżety do zabawy, tarcze strzelnicze, trampoliny, uprząż wspi-
naczkowa, urządzenia do gier, wiszące karuzele dla dzieci 
[mobile], zabawki, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], tory 
kręglarskie, tory samochodowe do zabawy, tory do samo-
chodów-zabawek, maty z puzzli piankowych [zabawki], maty 
do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka] wewnątrz, 
maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka], 
sprzęt golfowy, maty do strzałek, maty do zabawy do użyt-
ku z pojazdami zabawkowymi, 42 wzornictwo przemysłowe, 
projektowanie wizualne, projektowanie konstrukcji.

(210) 502461 (220) 2019 07 18
(731) TUPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qbond
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(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09
(510), (511) 6 metalowe płyty okładzinowe, metalowe kom-
ponenty budowlane w postaci płyt, metalowe płyty kom-
pozytowe okładzinowe, okładziny elewacyjne aluminiowe, 
okładziny elewacyjne metalowe, 19 niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe płyty 
okładzinowe, płyty budowlane z tworzyw sztucznych.

(210) 502462 (220) 2019 07 18
(731) TOMASZEWSKA KAROLINA, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) AvenueCosmetics.com
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, ko-
smetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczają-
ce do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, 
pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pre-
paraty do demakijażu, produkty perfumeryjne, szampony, 
woda kolońska, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, 
35 usługi aukcyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej.

(210) 502463 (220) 2019 07 18
(731) TOMASZEWSKA KAROLINA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AC AvenueCosmetics.com

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, ko-
smetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczają-
ce do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, 
pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pre-
paraty do demakijażu, produkty perfumeryjne, szampony, 
woda kolońska, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, 
35 usługi aukcyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej.

(210) 502469 (220) 2019 07 18
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SZAMAMM
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 30 bi-
bimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bułki z nadzieniem, 
burrito, cheeseburgery, ciasta zawierające mięso, dania 
gotowe zawierające makaron, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie ryżu, 
drób w cieście, gotowe dania z makaronu, gotowe dania 
z ryżu, gotowe pizze, gotowe posiłki w formie pizzy, goto-

we potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie 
ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, go-
towe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe produk-
ty spożywcze w postaci sosów, gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
hamburgery w bułkach, kanapki, kanapki z filetem z ryby, 
kanapki z frankfurterkami, kanapki z hamburgerem, kanapki 
z indykiem, kanapki z mięsem, kanapki z parówką [hot dog], 
kanapki z kurczakiem, kanapki z rybą, kanapki zawierające 
kurczaka, kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanap-
ki zawierające sałatę, lasagne, liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest makaron, makaron z serem, ma-
karony zawierające nadzienia, mięso w cieście [gotowe], 
mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane 
w cieście, naleśniki, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki 
z wieprzowiny, pizze [gotowe], placki, placki z kurczakiem, 
placki z nadzieniem z warzyw, posiłki składające się głów-
nie z makaronów, potrawy gotowe na bazie makaronu, po-
trawy gotowe zawierające makaron, potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofi-
lizowane, których głównym składnikiem jest ryż, potrawy 
składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, ryba 
w cieście, sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka 
z makaronu typu rurki, sandwicze, spaghetti i klopsy, suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające 
się z makaronów, tortille, warzywa w cieście, wrapy z kur-
czakiem, zapakowane zestawy obiadowe składające się 
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zawija-
na kanapka typu wrap.

(210) 502470 (220) 2019 07 18
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CZĘSTO GĘSTO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki.

(210) 502477 (220) 2019 07 18
(731) PSHEBYLINSKI DZMITRY, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Groszek

(531) 24.17.02, 26.01.05, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.19, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15, 02.01.01, 02.01.23

(510), (511) 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, brykiety 
węgla, brykiety z węgla drzewnego, brykiet lignitowy, pod-
pałki, podpałki stałe, rozpałki, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu 
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomu-
nikacji następujących towarów: węgiel, węgiel drzewny [pa-
liwo], brykiety węgla, brykiety z węgla drzewnego, brykiet 
lignitowy, podpałki, podpałki stałe, rozpałki.
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(210) 502478 (220) 2019 07 18
(731) JURASZCZYK AGNIESZKA ZAKŁAD USŁUGOWO- 

-HANDLOWY, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUES BARBERS

(531) 09.07.01, 09.07.25, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 14.07.20, 10.05.05, 02.09.12

(510), (511) 44 usługi fryzjerstwa męskiego, strzyżenie mę-
skie, strzyżenie zarostu, golenie brzytwą głowy i brody, strzy-
żenie dzieci.

(210) 502485 (220) 2019 07 19
(731) SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 

SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 

SPÓŁKA AKCYJNA

(531) 26.01.03, 26.01.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15, 26.03.03, 
26.04.04, 26.05.03, 26.05.06, 26.05.13, 26.11.08, 26.11.12

(510), (511) 35 pośrednictwo pracy, 36 organizowanie wy-
najmu nieruchomości, 41 organizowanie i prowadzenie 
warsztatów (szkoleń).

(210) 502492 (220) 2019 07 19
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) BILAHIST
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 502501 (220) 2019 07 19
(731) BUKSIŃSKA IZABELA, Przyjaźń
(540) (znak słowny)
(540) PIĄTY PAZUR
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
a w szczególności tresura zwierząt.

(210) 502521 (220) 2019 07 19
(731) BATCAR KRZYSZTOF PAWLUĆ, BOGDAN TYLISZCZAK 

SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MAX AMPER

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 
27.05.14, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 25.07.20

(510), (511) 9 baterie i akumulatory samochodowe, ładowar-
ki samochodowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie baterii, akumulatorów i ładowarek samochodo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, dostarczanie informacji za pośrednic-
twem Internetu na temat sprzedaży baterii, akumulatorów, 
ładowarek i akcesoriów samochodowych, 37 usługi monta-
żu, naprawy oraz przeglądu baterii i akumulatorów samo-
chodowych, usługi w zakresie naprawy, obsługi i konserwacji 
samochodów.

(210) 502524 (220) 2019 07 19
(731) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHIEDEL METALOTERM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.18, 26.04.19

(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, w szcze-
gólności: rury ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji 
wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, niemeta-
lowe kominy prefabrykowane, gotowe części niemetalowe 
przewodów kominowych, niemetalowe części fasonowe dla 
rur kominowych, niemetalowe prefabrykowane wentylacyj-
ne kanały kablowe.

(210) 502526 (220) 2019 07 19
(731) OLEJARZ AGNIESZKA ELŻBIETA RXONE, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Malinowe CENTRUM ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 26.11.01, 26.11.12, 05.07.08

(510), (511) 29 migdały mielone, migdały przetworzone, 
orzechy solone, orzechy łuskane, orzechy ziemne przetworzo-
ne, prażone orzechy ziemne, preparowane orzechy nerkowca, 
orzechy laskowe, przetworzone, solone orzechy nerkowca, 
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i na-
siona roślin strączkowych), suszone owoce, masło z orzechów, 
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olej kokosowy, pestki słonecznika przetworzone, przetwo-
rzone nasiona dyni, rodzynki, płatki ziemniaczane, płatki ko-
kosowe, chipsy bananowe, wiórki kokosowe, pomidory, prze-
tworzone, oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów 
spożywczych, olej z pestek dyni do celów spożywczych, olej 
słonecznikowy do celów spożywczych, spożywczy olej koko-
sowy, tahini [pasta z ziarna sezamowego], nasiona słoneczni-
ka przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, przetworzona 
spirulina, suszone daktyle, mango, przetworzone, suszone 
mango, imbir kandyzowany, suszony ananas, przetworzo-
ne morele, śliwki suszone, śliwki konserwowe, przetworzone 
jabłka, 30 płatki owsiane, płatki jęczmienne, płatki owsiane 
i pszeniczne, płatki z naturalnego ryżu, płatki kukurydziane, sól 
spożywcza, mąka, mąka spożywcza, mąka zbożowa, mąka ry-
żowa, mąka żytnia, mąka kukurydziana, mąka migdałowa, ka-
sza gryczana, kuskus [kasza], kasza bulgur, ryż, cukier, kurkuma, 
kurkuma do stosowania jako przyprawa, przyprawy, przypra-
wy suche, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do piecze-
nia], imbir [przyprawa], 31 orzechy, surowe orzechy, nieprze-
tworzone orzechy, orzechy świeże, orzechy laskowe, świeże 
orzechy włoskie, orzechy laskowe, świeże, orzechy brazylijskie 
świeże, orzechy pekan świeże, świeże owoce, orzechy, warzy-
wa i zioła, nasiona lnu [siemię lniane], sezam jadalny, nieprze-
tworzony, nasiona słonecznika, nieprzetworzona spirulina.

(210) 502527 (220) 2019 07 19
(731) MAJEWSKI DARIUSZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spikkeo

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 04.05.03, 26.05.04, 26.05.08, 
26.05.09

(510), (511) 41 edukacja językowa, usługi edukacyjne zwią-
zane z nauką języków obcych, usługi w zakresie nauczania 
języków, organizowanie indywidualnej nauki języków, kursy 
językowe, udostępnianie publikacji elektronicznych związa-
nych z nauką języków, nie do pobrania, udostępnianie pu-
blikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie publikacji 
elektronicznych, udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie 
materiałów multimedialnych on-line, publikowanie mate-
riałów drukowanych innych niż teksty reklamowe, w formie 
elektronicznej, tworzenie [opracowywanie] podcastów, two-
rzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, 
wypożyczanie materiałów dydaktycznych.

(210) 502529 (220) 2019 07 19
(731) EUROTERM TGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBÓRKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.11, 
26.03.23, 26.01.01, 26.01.06

(510), (511) 1 sole złożone, sole alkaliczne, sole sodowe, sole 
do celów przemysłowych, sól przemysłowa do zmiękczania 
wody, sól przemysłowa do oczyszczania wody, preparaty 
do uzdatniania wody, środki do zmiękczania wody, 3 sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, odkamieniacze 
do użytku domowego, tabletki do zmywarek, 5 substancje 
w formie tabletek do stosowania w sterylizacji wody, 30 sól, 
sól spożywcza, solanka do gotowania.

(210) 502532 (220) 2019 07 20
(731) HOJDA JOLANTA PSYCHOTERAPIA-

PSYCHOEDUKACJA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PODRÓŻ
(510), (511) 44 psychoterapia, usługi psychologów, usługi 
psychiatryczne, usługi psychoterapeuty, konsultacje psy-
chologiczne, poradnictwo psychologiczne, opieka psycho-
logiczna, leczenie psychologiczne, usługi diagnozy psycho-
logicznej, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, 
usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych 
i grup, terapia psychologiczna dla dzieci, usługi doradcze 
dotyczące zachowania ludzkiego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji psychicznej.

(210) 502557 (220) 2019 07 22
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zawiercie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPER MINT

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.18, 25.07.17
(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 
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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 
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostar-
czanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy 
online.

(210) 502559 (220) 2019 07 22
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 03.04.07, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 21.03.09
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, w tym w szczególności: reklama, zarządzanie w działal-
ności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów, broszur), organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, 
reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów, 
ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału rekla-
mowego, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy 
prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, re-
klama telewizyjna, usługi marketingowe, 41 edukacja, roz-
rywka i sport, w szczególności usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, w tym w szczególności: informacje na temat sportu, 
instruktaż w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, 
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, orga-
nizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turnie-
jów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych za-
wodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami 
sportowymi, organizowanie zajęć sportowych i zawodów 
sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, przepro-
wadzanie imprez sportowych, rezerwacja obiektów sporto-
wych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie zajęć spor-
towych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów i sprzętu 
dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciar-
skiego, udostępnianie stoków narciarskich, usługi doradcze 
w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi eduka-

cyjne dotyczące sportu, usługi rekreacyjne dotyczące nar-
ciarstwa, usługi sportowe, usługi szkoleniowe w dziedzinie 
narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi tre-
nerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi 
w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu 
sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wynajem 
sprzętu snowboardowego, wynajem sprzętu sportowego, 
wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzę-
tu narciarskiego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowa-
nie zawodów sportowych, usługi edukacyjne i instruktażo-
we, w tym w szczególności: instruktaż w zakresie sportów 
zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie zajęć sportowych, 
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nar-
tach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe, szkoły 
narciarskie, usługi szkoleniowe w zakresie narciarstwa, usługi 
szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie 
zajęć sportowych, usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(210) 502560 (220) 2019 07 22
(731) MAZUR BOGUSŁAW WITOLD, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HUMANICUS CLINIC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.21, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18

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

(210) 502561 (220) 2019 07 22
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOK SZKOŁA NARCIARSKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.03.01, 06.01.02
(510), (511) 12 pojazdy, instalacje transportujące (wyciągi 
narciarskie), urządzenia służące do poruszania się na lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, w szczególności: aparatura i urzą-
dzenia do transportu za pomocą lin, pojazdy śnieżne, ro-
wery, sanie osobowe (pojazdy), wyciągi narciarskie, wyciągi 
krzesełkowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe w tym w szczególności: reklama, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, pro-
spektów, broszur), organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama 
radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulotek, 
prospektów, druków próbek), reklama billboardowa, rekla-
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ma za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowe-
go, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy praso-
we, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama 
telewizyjna, usługi marketingowe, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, w szcze-
gólności: informacja turystyczna, informacja o podróżach 
i transporcie turystycznym, organizowanie wycieczek lądo-
wych i morskich, pielgrzymek oraz zwiedzania turystycz-
nego, organizowanie wypoczynku grupowego, podróży 
i turystyki, pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych 
i rekreacyjnych, prowadzenie biur turystycznych, rezerwa-
cja miejsc na wycieczki i środki transportu, sprzedaż miejsc 
na środki transportu, usługi w zakresie pilotażu wycieczek, 
wynajmowanie środków transportu, usługi przewozowe ko-
lejami liniowymi i wyciągami narciarskimi, 41 edukacja, roz-
rywka i sport, w szczególności usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, w tym w szczególności: informacje na temat sportu, 
instruktaż w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, 
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, orga-
nizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turnie-
jów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych 
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie impre-
zami sportowymi, organizowanie zajęć sportowych i za-
wodów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, 
przeprowadzanie imprez sportowych, rezerwacja obiektów 
sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie zajęć 
sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu 
narciarskiego, udostępnianie stoków narciarskich, usługi do-
radcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi 
edukacyjne dotyczące sportu, usługi rekreacyjne dotyczące 
narciarstwa, usługi sportowe, usługi szkoleniowe w dziedzi-
nie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usłu-
gi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu, 
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie in-
struktażu sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, 
wynajem sprzętu snowboardowego, wynajem sprzętu 
sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, wypo-
życzanie sprzętu narciarskiego, zajęcia sportowe i rekreacyj-
ne, organizowanie zawodów sportowych, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż w zakre-
sie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie zajęć 
sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka 
jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sporto-
we, szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w zakresie narciar-
stwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie 
w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie instruktażu 
sportowego.

(210) 502564 (220) 2019 07 22
(731) MAZUR BOGUSŁAW WITOLD, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) HUMANICUS CLINIC
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weteryna-
ryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 502565 (220) 2019 07 22
(731) GLOBAL STORAGE POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZECHOWALNIA 24 CONTAINER STORAGE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.25
(510), (511) 39 wynajmowanie magazynów, składowanie to-
warów, wypożyczanie kontenerów magazynowych.

(210) 502575 (220) 2019 07 22
(731) BIZNES PARTNER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZNES PARTNER

(531) 26.02.01, 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrud-
nienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, analiza pracy 
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wyma-
gań względem tego pracownika, biura pośrednictwa pracy, 
rekrutacja wykonawców, dobór personelu dla osób trzecich, 
doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradz-
two dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w za-
kresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zaso-
bów ludzkich, dostarczanie informacji dotyczących rekruta-
cji pracowników, gromadzenie informacji na temat persone-
lu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności 
gospodarczej, leasing pracowniczy, ogłoszenia odnoszące 
się do rekrutacji personelu, pomoc w zakresie rekrutacji per-
sonelu i obsadzania stanowisk, przydzielanie stanowisk dla 
pracowników tymczasowych, reklama rekrutacji personelu, 
rekrutacja personelu, rekrutacja personelu tymczasowego, 
usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji w zakresie 
rekrutacji personelu, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi 
rekrutacyjne, usługi związane z personelem, wyszukiwanie 
miejsc pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdowanie 
posady dla pracowników tymczasowych, 39 pakowanie 
i składowanie towarów, pakowanie żywności, pakowanie 
produktów, pakowanie artykułów odzieżowych do trans-
portu, magazynowanie, usługi magazynowe, 44 kliniki me-
dyczne, usługi medyczne, medyczna opieka pielęgniarska, 
ambulatoryjna opieka medyczna, opieka medyczna i zdro-
wotna, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez 
sportowych, usługi doradcze związane z usługami medycz-
nymi, szpitale, usługi prywatnych szpitali.
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(210) 502582 (220) 2019 07 22
(731) CHOJEŃSKIE CENTRUM ORTOPEDYCZNO-

REHABILITACYJNE PRIMUS MEDICUS SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chojeńskie Centrum Ortopedyczno Rehabilitacyjne 

primus medicus

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.25, 27.01.06
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne i preparaty do czysz-
czenia, 5 produkty farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne, 
plastry i materiały opatrunkowe, zioła lecznicze, żywność 
dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
napoje do celów leczniczych, dodatki odżywcze, 35 prowa-
dzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzeda-
ży i kupna artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, 
w tym leków, kosmetyków oraz aparatury i wyposażenia, 
mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 36 usługi 
ubezpieczeniowe, ubezpieczenia medyczne, w szczególno-
ści w formie abonamentów medycznych umożliwiających 
korzystanie z usług danej placówki medycznej, zbiórki fun-
duszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele opieki 
medycznej i poprawiania jakości usług medycznych, admini-
strowanie nieruchomościami, dzierżawa majątku nierucho-
mego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych do użytku 
medycznego, zarządzanie nieruchomościami, 39 usługi 
transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy i między-
narodowy, przewóz chorych, pogotowie do nagłych wezwań 
chorobowych i wypadkowych, 41 usługi związane z eduka-
cją zdrowotną, usługi edukacyjne z zakresu profilaktyki zdro-
wotnej, kształcenie praktyczne, usługi związane z organizo-
waniem i prowadzeniem seminariów, szkoleń, sympozjów, 
konferencji, zjazdów, kongresów, instruktaże, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych on-line nie do pobierania z sieci kom-
puterowych, edukacja w zakresie medycyny, usługi w zakre-
sie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia świadczone 
poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, zjazdów, usługi 
wydawnicze, szkolenie personelu medycznego, edukacja, 
44 pomoc medyczna, usługi rehabilitacyjne i opieki pielę-
gniarskiej, doradztwo w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa 
i higieny pracy, usługi w zakresie kontrolowania zdrowia pra-
cowników, badania diagnostyczne, tworzenie i prowadzenie 
placówek służby zdrowia, usługi medyczne, kompleksowa 
działalność lecznicza w zakresie usług szpitalnych, klinicz-
nych, ambulatoryjnych, lekarskich, pielęgniarskich, badań 
diagnostycznych, laboratoryjnych, bakteriologicznych, aro-
materapia, usługi banku krwi, chirurgia plastyczna, domy 
opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, masaż, opieka 
pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi optycz-
ne, ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc 
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, 
usługi sanatoryjne, stomatologia, szpitale, usługi sztuczne-
go zapłodnienia (inseminacja), usługi terapeutyczne, usługi 
klinik medycznych, usługi położnych, usługi telemedyczne, 

wypożyczenie sprzętu medycznego, wypożyczenie urzą-
dzeń sanitarnych, usługi świadczeń zdrowotnych służące 
do zachowania, przywracania lub poprawy zdrowia, badania, 
porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie, 
badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, 
protetyka stomatologiczna i ortodoncja, usługi w zakresie 
medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji me-
dycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, prowadzenie 
szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej, 
ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne.

(210) 502587 (220) 2019 07 22
(731) AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.22, 29.01.02, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bez-
alkoholowych, wód mineralnych i gazowanych, napojów 
owocowych i soków owocowych, syropów i innych prepa-
ratów do produkcji napojów, piwa, napojów alkoholowych, 
preparatów alkoholowych do sporządzania napojów, żyw-
ności i wyrobów tytoniowych, usługi w zakresie badania 
rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe, 41 rozrywka, 
nauczanie, kształcenie, prowadzenie szkoleń i warsztatów.

(210) 502592 (220) 2019 07 22
(731) AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.22, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bez-
alkoholowych, wód mineralnych i gazowanych, napojów 
owocowych i soków owocowych, syropów i innych prepa-
ratów do produkcji napojów, piwa, napojów alkoholowych, 
preparatów alkoholowych do sporządzania napojów, żyw-
ności i wyrobów tytoniowych, usługi w zakresie badania 
rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe, 41 rozrywka, 
nauczanie, kształcenie, prowadzenie szkoleń i warsztatów.

(210) 502596 (220) 2019 07 22
(731) AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DISTILLERS LIMITED
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bez-
alkoholowych, wód mineralnych i gazowanych, napojów 
owocowych i soków owocowych, syropów i innych prepa-
ratów do produkcji napojów, piwa, napojów alkoholowych, 
preparatów alkoholowych do sporządzania napojów, żyw-
ności i wyrobów tytoniowych, usługi w zakresie badania 
rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe, 41 rozrywka, 
nauczanie, kształcenie, prowadzenie szkoleń i warsztatów.
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(210) 502598 (220) 2019 07 22
(731) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baby tiger

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.04
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, rowery, rowerki biegowe [pojazdy], 
trycykle, 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 
20 wysokie krzesła dla dzieci, krzesełka dla dzieci, krzesła, ko-
sze do noszenia dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki 
dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania 
niemowląt, maty do spania, leżaczki dziecięce typu bujaki, 
28 zabawki.

(210) 502599 (220) 2019 07 22
(731) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BABY TIGER
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, rowery, rowerki biegowe [pojazdy], 
trycykle, 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 
20 wysokie krzesła dla dzieci, krzesełka dla dzieci, krzesła, ko-
sze do noszenia dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki 
dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania 
niemowląt, maty do spania, leżaczki dziecięce typu bujaki, 
28 zabawki.

(210) 502605 (220) 2019 07 23
(731) BORUSZKOWSKI ROMUALD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVERTER Green energy

(531) 29.01.15, 26.01.16, 06.19.11, 06.03.04, 15.09.02, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie słoneczne do celów przemysłowych, 
baterie słoneczne do użytku domowego, falowniki fotowol-
taiczne, fotoogniwa, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, in-
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej 
jako elektrownie fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne 
ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, matryce 
do paneli słonecznych, moduły fotowoltaiczne, ogniwa 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, moduły 
słoneczne, ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, pa-
nele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, 11 pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania 
energii, kotły grzewcze, kotły do instalacji grzewczych, kotły 
do centralnego ogrzewania, kotły, instalacje grzewcze, ele-
menty grzewcze, urządzenia grzewcze, urządzenia i instala-
cje grzewcze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, instalacje 
grzewcze do powietrza, urządzenia grzewcze do pomiesz-

czeń mieszkalnych, instalacje grzewcze do użytku przemysło-
wego, urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, apa-
ratura grzewcza na energię słoneczną, instalacje grzewcze 
zasilane energią słoneczną, połączone urządzenia grzewcze 
i klimatyzacyjne, kolektory słoneczne do celów grzewczych, 
urządzenia grzewcze do użytku w domu, urządzenia ma-
gazynujące energię słoneczną do celów grzewczych, urzą-
dzenia sterownicze jako zawory termostatyczne do instalacji 
grzewczych, urządzenia chłodzące, urządzenia chłodnicze, 
instalacje chłodnicze, przemysłowe instalacje chłodnicze, 
aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje do chłodzenia 
powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, 37 serwis 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji 
do zaopatrzenia w energię, konserwacja i naprawa instala-
cji grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalowanie 
systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń 
do oszczędzania energii, instalacja urządzeń do wytwarzania 
energii, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, instalacja systemów energii 
wiatrowej, instalacja systemów energii wodnej, budowa in-
stalacji wykorzystujących energię geotermiczną, instalacja 
systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów 
odprowadzania ciepła, usługi doradcze w zakresie instala-
cji systemów grzewczych na paliwa stałe, 42 prowadzenie 
badań i opracowywanie projektów technicznych, związane 
z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie 
informacji związanych z badaniami i opracowaniami projek-
tów technicznych dotyczących wykorzystywania natural-
nych źródeł energii, usługi projektowania na zamówienie, 
usługi opracowywania projektów technicznych, usługi zarzą-
dzania projektami inżynieryjnymi, usługi projektowe zwią-
zane z nieruchomościami, usługi konsultacyjne w zakresie 
projektowania, usługi projektowania technicznego związane 
z elektrowniami, usługi w zakresie przemysłowego projekto-
wania technicznego, usługi technologiczne i projektowanie 
w tym zakresie, usługi projektowania technicznego związa-
ne z instalacjami do ogrzewania, projektowanie techniczne, 
opracowywanie projektów technicznych, planowanie pro-
jektów technicznych, technologiczne badania projektowe, 
badania i opracowywanie projektów technicznych, doradz-
two techniczne związane z projektowaniem, projektowanie 
i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, usługi pro-
jektowania technicznego związane z urządzeniami i instala-
cjami do chłodzenia.

(210) 502616 (220) 2019 07 23
(731) EFFECTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje rekla-
mowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informa-
cji w rejestrach, analizy kosztów, analizy i badania dotyczą-
ce działalności gospodarczej, audyt działalności gospodar-
czej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
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badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych 
przedsiębiorstw, badania rynkowe, badania w zakresie biz-
nesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa 
pracy, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo biznesowe, doradztwo w za-
kresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie ana-
lizy biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu bizneso-
wego, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo i zarządzanie biz-
nesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów 
na rynek, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne 
prognozy, fakturowanie, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, im-
presariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, in-
formacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządza-
nie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ra-
mach wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa ad-
ministracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron interne-
towych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsię-
biorstw, pomoc w organizowaniu działalności gospodar-
czej, pomoc w zakresie planowania działalności gospodar-
czej, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw 
handlowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prze-
prowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji per-
sonelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reje-
stracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekruta-
cja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, telemarketing, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tek-
stów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębior-
stwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, usługi agencji importowo-eks-
portowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności 
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lob-
bingu handlowego, usługi marketingowe, usługi mene-

dżerskie dla sportowców, usługi w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie 
planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, 
usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przed-
siębiorstw, usługi zarządzania biznesowego w zakresie roz-
woju przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa w handlu, usłu-
gi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji z me-
diami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w za-
kresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywia-
du rynkowego, usługi wypełniania zeznań podatkowych, 
usługi związane z listami prezentów, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyj-
ne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wy-
ceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypo-
życzanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego 
w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, za-
rządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodaw-
ców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, 36 agencje ściągania wierzytelno-
ści, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo 
w zakresie długów, fundusze inwestycyjne wzajemne, han-
del walutami i wymiana walut, informacja o ubezpiecze-
niach, informacje finansowe, usługi doradcze i konsultingo-
we w zakresie finansów, inwestycje finansowe, inwestycje 
kapitałowe, maklerstwo, notowania giełdowe, ocena finan-
sowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu nafto-
wego, gazowego i wydobywczego, organizowanie finan-
sowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie 
akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, szacowanie kosztów na-
prawy [wycena finansowa], udostępnianie informacji finan-
sowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie 
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób po-
przez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarial-
ne, usługi badań dotyczących finansów, usługi dotyczące 
maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi fun-
duszy zapomogowych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, 
finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie 
ceł, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieru-
chomości], wycena nieruchomości, wyceny finansowe 
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wy-
ceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem 
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem za-
kwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarzą-
dzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imie-
niu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, 41 doradz-
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two zawodowe, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne 
dla użytkowników pilotażu dronów, informacja o edukacji, 
informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji elektro-
nicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, 
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nauka 
gimnastyki, nauka judo, organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie kon-
certów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizacja i przeprowadzanie im-
prez szkoleniowych, organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sporto-
wych, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie know-
-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-li-
ne elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, 
usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób 
wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, usługi klubowe [rozrywka lub naucza-
nie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, usługi przekwalifikowania zawodowe-
go, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządza-
niem działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe za-
pewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobi-
stego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usłu-
gi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w za-
kresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], 
42 analizy systemów komputerowych, audyt energetyczny, 
badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, ba-
dania naukowe, badania naukowe i technologiczne w dzie-
dzinie klęsk żywiołowych, badania naukowe i technolo-
giczne związane z mapowaniem patentów, badania tech-
niczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [ska-
nowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompu-
terowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa da-
nych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interneto-
wego, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, do-
radztwo naukowe, doradztwo technologiczne, profesjonal-
ne doradztwo dotyczące technologii, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakre-
sie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projekto-
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarcza-
nie informacji o technologii komputerowej i programowa-
niu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwe-
rów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, kontrola jakości, konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, me-
dyczne badania naukowe, monitoring systemów kompute-
rowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie sys-
temów komputerowych w celu wykrywania awarii, moni-
torowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowy-
wanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramo-
wania, opracowywanie projektów technicznych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma 

jako usługa [PaaS], powielanie programów komputero-
wych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produkta-
mi dla osób trzecich, programowanie komputerów, projek-
towanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowa-
nie opakowań, projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, projektowanie systemów komputerowych, projek-
towanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, prze-
chowywanie danych elektronicznych, stylizacja [wzornic-
two przemysłowe], testowanie materiałów, 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, tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi in-
żynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyj-
nej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informa-
tyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez 
laboratoria naukowe, usługi w zakresie ochrony antywiru-
sowej komputerów, usługi w zakresie poszukiwań złóż 
w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobyw-
czego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynaj-
mowanie serwerów WWW, wzornictwo przemysłowe, 
45 badania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo 
duchowe, doradztwo prawne, doradztwo prawne w zakre-
sie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo 
prawne związane z mapowaniem patentów, doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w za-
kresie własności intelektualnej, kontrola fabryk dla celów 
bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania kom-
puterowego [usługi prawne], licencjonowanie własności 
intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bezpieczeń-
stwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw własności 
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, ochrona 
osobista, organizowanie ceremonii religijnych, organizowa-
nie spotkań politycznych, organizowanie zgromadzeń reli-
gijnych, otwieranie zamków zabezpieczających, poszuki-
wania genealogiczne, pomoc prawna przy tworzeniu 
umów poszukiwanie osób zaginionych, prawne admini-
strowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], usługi pomocy w sprawach spornych, śledzenie 
skradzionych przedmiotów, udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, udzielanie licencji [usługi prawne] 
w ramach publikacji oprogramowania, usługi adwokackie, 
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbi-
trażowe, usługi detektywistyczne, usługi dozorcze [concier-
ge], usługi monitorowania prawnego, usługi prawne zwią-
zane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją 
firm, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygoto-
wywania dokumentów prawnych, wynajem nazw domen 
internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 502617 (220) 2019 07 23
(731) JUREK PRZEMYSŁAW ENIGMA, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENIGMA
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.02, 26.04.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria fantazyjna, fantazyjna 
biżuteria, biżuteria osobista, biżuteria szlachetna, łańcuszki 
[biżuteria], medaliony [biżuteria], pierścionki [biżuteria], na-
szyjniki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], broszki [biżuteria], 
bransoletki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], broszki pokry-
te złotem [biżuteria], biżuteria ze złota, wyroby jubilerskie 
[biżuteria], biżuteria ze złotem, broszki ozdobne [biżute-
ria], biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria 
wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana 
z metali półszlachetnych, pierścionki [biżuteria] z metali 
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, 
klamry ze srebra [biżuteria], biżuteria z metali szlachetnych, 
biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria i wyroby ju-
bilerskie, wpinki do klapy [biżuteria], wpinki do klapy z me-
tali szlachetnych [biżuteria], zawieszki do bransoletek [biżu-
teria] z metali pospolitych, pierścionki [biżuteria] wykonane 
z metali nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z me-
tali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni 
szlachetnych, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, 
biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria ze sre-
bra wysokiej próby, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżu-
teria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub 
biżuteria] do użytku osobistego, sygnety, akcesoria do wy-
robu biżuterii, biżuteria platynowa, bransoletki z metali 
szlachetnych, bransoletki pozłacane, bransoletki powleka-
ne srebrem, kamienie szlachetne [klejnoty], kamienie jubi-
lerskie, części i akcesoria do biżuterii, bransolety, łańcuszki 
z metali szlachetnych na naszyjniki, łańcuszki z metali szla-
chetnych na bransoletki, łańcuszki z metali szlachetnych, 
łańcuszki pozłacane, medaliony, krzyżyki [biżuteria], ozdoby 
powlekane metalami szlachetnymi, ozdobne wpinki do kla-
py, osobiste ozdoby z metali szlachetnych, odznaki z me-
tali szlachetnych, odznaki metalowe do noszenia [metale 
szlachetne], naszyjniki z metali szlachetnych, naszyjniki po-
wlekane srebrem, spinki do mankietów wykonane ze złota, 
spinki do mankietów posrebrzane, spinki do mankietów 
i krawatów, spinki do mankietów, pozłacane naszyjniki, pier-
ścionki złote, pierścionki pozłacane, pierścionki powlekane 
srebrem, wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, wisiorki, 
srebrne pierścionki, srebrne naszyjniki, srebrne bransoletki, 
złote łańcuszki, złote naszyjniki, zawieszki do naszyjników, 
złote bransoletki, zawieszki do bransoletek, wyroby jubiler-
skie wykonane ze srebra.

(210) 502619 (220) 2019 07 23
(731) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA 

DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BNC BIONANOCELL

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 1 nanoceluloza.

(210) 502622 (220) 2019 07 23
(731) MIKOS AGNIESZKA NEO CONSULTING, Podolsze
(540) (znak słowny)
(540) DesignOmania
(510), (511) 16 obrazy, reprodukcje obrazów, akwarele [skoń-
czone obrazy], obrazy i zdjęcia, drukowane reprodukcje obra-
zów, druki w formie obrazów, ryciny [grafika], 18 torby, torby 

płócienne, torby przenośne, torby zakupowe, torby pamiątko-
we, torby uniwersalne, torebki na ramię, torebki damskie, to-
rebki męskie, 20 dekoracje wiszące [ozdoby], dopasowane po-
krowce na meble, fotele, meble sypialne, nakładki siedzenio-
we jako część mebli, poduszki na krzesła, pufy [meble], pufy 
typu sako, zagłówki [meble], wezgłowia, wezgłowia do łóżek, 
pościel [oprócz bielizny pościelowej], poduszki, poduszki 
sako, poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, poduszki 
na siedzenia, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, 
24 narzuty, narzuty na łóżko, narzuty [pokrowce na meble], 
poszwy na poduszki, pokrowce na poduszki, pościel, narzuty 
pikowane, kołdry [poszwy], narzuty puchowe [kołdry], po-
szwy na kołdry, kapy na łóżka, przykrycia na łóżka.

(210) 502625 (220) 2019 07 23
(731) MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDITRANS

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i hurtowni oraz sprze-
daży poprzez Internet aparatów i urządzeń oraz materiałów 
medycznych, stomatologicznych i protetycznych tj.: aerozo-
le (dozowniki) do celów medycznych, aparatura do analizy 
do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura 
do anestezjologii, bandaże elastyczne i podtrzymujące, ban-
daże usztywniające ortopedyczne, bańki lekarskie, baseny 
do celów leczniczych, baseny sanitarne dla chorych, cewni-
ki, aparatura i instrumenty chirurgiczne, elektrokardiografy, 
przyrządy do fizykoterapii, fotele dentystyczne i lekarskie, 
igły do celów medycznych, inhalatory, inkubatory dla no-
worodków i medyczne, kaniule, katgut, klamry chirurgiczne, 
kompresory dla chirurgii, lampy do celów medycznych i lecz-
niczych, lancety, lasery do celów medycznych, lusterka den-
tystyczne i stosowane w chirurgii, łóżka specjalne do celów 
leczniczych, łyżki do leków, aparatura i przyrządy do masa-
żu, maski anestozjologiczne, meble do celów medycznych, 
aparatura i instrumenty medyczne, nici chirurgiczne, nitki 
do czyszczenia zębów, nożyce chirurgiczne, ochraniacze 
na palce do celów leczniczych, wkładki do butów przeciw 
płaskostopiu, urządzenia i instalacje do promieni rentgenow-
skich, lampy-promienie ultrafioletowe, protezy, protezy den-
tystyczne, aparaty radiologiczne i rentgenowskie do celów 
medycznych, rękawice do celów medycznych, skalpele, splu-
waczki, stetoskopy, aparatura i instrumenty stomatologiczne, 
szczęki sztuczne, szczypczyki, pincety, szyny chirurgiczne, 
termometry do celów medycznych, walizeczki na instrumen-
ty medyczne i chirurgiczne, wiertła dentystyczne, zdjęcia 
rentgenowskie, zęby sztuczne, zgłębniki chirurgiczne, igły 
i materiały do zszywania, materiały do wypełnień stomato-
logicznych, preparaty do dezynfekcji i sterylizacji, materiały 
do endodoncji, masy wyciskowe, akcesoria stomatologiczne, 
preparty do profilaktyki w stomatologii, sprzęt i urządzenia 
medyczne dla stomatologii, skanery wewnątrzustne, frezar-
ki i drukarki 3D dla stomatologii, unity dentystyczne, mikro-
skopy i lupy dla stomatologii, autoklawy, piaskarki stomato-
logiczne, usługi marketingowe dla branży stomatologicznej, 
37 usługi naprawy i serwisowania wyrobów medycznych 
i urządzeń stosowanych w stomatologii i protetyce, 41 usługi 
szkoleniowe świadczone dla lekarzy stomatologów, higieni-
stek, asystentek, protetyków i kierowników oraz managerów 
branży stomatologicznej.
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(210) 502626 (220) 2019 07 23
(731) Accord Healthcare Limited, North Harrow, GB
(540) (znak słowny)
(540) AKORDZIAKI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, witaminy i prepa-
raty witaminowe, suplementy żywnościowe, preparaty i sub-
stancje lecznicze, suplementy zawierające głównie multiwi-
taminy i antyoksydanty, multiwitaminy.

(210) 502636 (220) 2019 07 23
(731) LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISaF

(531) 27.05.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, 
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszy-
wania stosowane w chirurgii, 41 edukacja medyczna i chi-
rurgiczna, usługi klubów zdrowia, kształcenie praktyczne 
chirurgów i personelu medycznego, organizowanie wystaw 
związanych z edukacją lub kulturą, organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, publikowanie książek, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, 42 badania w dziedzinie me-
chaniki, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów 
technicznych, prace badawczo-rozwojowe dla osób trze-
cich, testowanie materiałów.

(210) 502641 (220) 2019 07 23
(731) WĄS GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

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

(210) 502657 (220) 2019 07 24
(731) HUMANA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) jak mus to mus
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, 
akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów me-
dycznych, anty bakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, 
antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, ap-
teczki przenośne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów 
farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów medycz-
nych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsa-
my do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białko-
we suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, 
biocydy, biologiczne hodowle tkanek do celów medycz-
nych, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryj-
nych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biolo-

giczne preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery 
diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, 
borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransoletki nasą-
czone środkiem odstraszającym owady, brom do celów far-
maceutycznych, cement kostny do celów chirurgicznych 
i ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, chini-
na do celów medycznych, chinolina do celów medycznych, 
chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków 
przystosowany do celów medycznych, chloroform, chus-
teczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do ce-
lów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycz-
nych, czopki, dentystyczne materiały ścierne, detergenty 
do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, diastaza do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne na-
poje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, 
drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, drożdże 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów far-
maceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty far-
maceutyczne], enzymy do celów farmaceutycznych, enzy-
my do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryj-
nych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, ergota-
mina do celów farmaceutycznych, estry celulozy do celów 
farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, etery 
celulozy do celów farmaceutycznych, etery do celów farma-
ceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, euka-
liptus do celów farmaceutycznych, fenol do celów farmaceu-
tycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, fungicydy, 
gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka 
do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, 
gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycz-
nych, gorczyca do celów farmaceutycznych, guma do celów 
medycznych, guma do żucia do celów medycznych, guma 
z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumi-
guta do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceu-
tycznych, hematogen, hemoglobina, herbata dla astmaty-
ków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowa-
na do celów medycznych, hormony do celów medycznych, 
hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, implanty chi-
rurgiczne składające się z żywych tkanek, insektycydy, intym-
ne preparaty nawilżające, izotopy do celów medycznych, ja-
lapa [wilec przeczyszczający], jedzenie liofilizowane przysto-
sowane do celów medycznych, jod do celów farmaceutycz-
nych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, 
jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalo-
mel [fungicyd], kamfora do celów medycznych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki 
z polimerów na bazie dendrymerów, do produktów farma-
ceutycznych, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], 
katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów den-
tystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do pro-
tez dentystycznych, kokaina, kolagen do celów medycznych, 
kolcorośł lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolo-
dium do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste 
do celów medycznych, komórki macierzyste do celów wete-
rynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów medycznych, 
kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan 
do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów me-
dycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farma-
ceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, korze-
nie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycz-
nych, kreozot do celów farmaceutycznych, krew do celów 
medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów far-
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maceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, 
kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów 
medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, 
lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, leczni-
cze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt 
domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, leczni-
cze świece do masażu, lekarstwa przeciw zaparciem, leki dla 
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów wetery-
naryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycz-
nych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, lep na mu-
chy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana żywność przystoso-
wana do celów medycznych, liofilizowane mięso przystoso-
wane do celów medycznych, lukrecja do celów farmaceu-
tycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, magnezja 
do celów farmaceutycznych, majtki chłonne dla osób cier-
piących na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy den-
tystyczne, maści do celów farmaceutycznych, maści do le-
czenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw 
odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, materiały 
do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, medyczne, 
mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka 
do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego 
do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów me-
dycznych, mentol, mięso liofilizowane przystosowane do ce-
lów medycznych, mięta do celów farmaceutycznych, mine-
ralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farma-
ceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycz-
nych, mleko w proszku dla niemowląt, moleskin do celów 
medycznych, mydła anty bakteryjne, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary 
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka 
słodowego do celów medycznych, narkotyki, narkotyki 
do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla 
zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany 
do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze 
do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okła-
dy gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gor-
czycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów 
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, ole-
jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z ko-
pru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść 
mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony 
dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, 
papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy 
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów we-
terynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztyto-
niowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji, 
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza leczni-
cza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów me-
dycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny 
do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceu-
tycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla 
osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt, 
pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycznych, pla-
stry, plastry do celów medycznych, plastry z nikotyną 
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno opatrun-
kowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycz-
nych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania 
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania 
oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycz-
nych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, 
pomady do celów medycznych, porcelana na protezy denty-
styczne, preparaty albuminowe do celów medycznych, pre-

paraty bakteriologiczne do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceu-
tycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty che-
miczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne 
do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczne do leczenia 
chorób roślin zbożowych, preparaty chemiczne do usuwa-
nia śnieci zbożowej, preparaty chemiczne do zwalczania 
chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania fllok-
sery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł 
kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagno-
styczne do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji 
do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów me-
dycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do nisz-
czenia grzybów powodujących próchnienie drewna, prepa-
raty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania 
powietrza, preparaty do odymiania do celów medycznych, 
preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, pre-
paraty do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków na-
gich, preparaty do zwalczania myszy, preparaty enzymatycz-
ne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do ce-
lów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceu-
tyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne 
do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pediku-
licydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty me-
dyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do ce-
lów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty 
na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne do celów tera-
peutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeu-
tyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty przeciw 
molom, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do ce-
lów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, pre-
paraty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawie-
nie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiają-
ce ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witami-
nowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwie-
rząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycz-
nych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, produkty 
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycz-
nych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, 
proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów medycz-
nych, przepaski na oczy do celów medycznych, przeszczepy 
[żywe tkanki], przewodniki chemiczne do elektrod elektro-
kardiografów, pyretrum [proszek], rad do celów medycz-
nych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów me-
dycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzy-
lepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, siemię lniane 
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych 
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, słód 
do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów 
farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do ką-
pieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole 
potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów 
medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, sperma 
do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych, 
sterydy, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, 
strychnina, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, sub-
stancje radioaktywne do celów medycznych, substancje żrą-
ce do celów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suple-
menty diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu ko-
smetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suple-
menty diety zawierające białko, suplementy diety zawierają-
ce drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające glukozę, suplementy diety zawiera-
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jące kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, 
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suple-
menty diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowa-
nymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci pla-
strów, surowice, sykatywy [środki osuszające] do celów me-
dycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony 
lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, sztyfty 
kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środ-
ki do leczenia oparzeń, środki do mycia bydła [insektycydy], 
środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt 
[insektycydy], środki do oczyszczania powietrza, środki 
do tępienia much, środki do tępienia szkodników, środki he-
mostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu 
się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odci-
ski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające 
insekty dla psów, środki odstraszające owady, środki przeciw 
pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki 
przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki 
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciw-
robacze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów 
medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, 
środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące 
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające od-
chudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniej-
szające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceu-
tycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść 
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do ce-
lów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran, 
trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne, trutki 
na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do ce-
lów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, 
wata do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina 
do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceu-
tycznych, winny kamień do celów farmaceutycznych, wkład-
ki do stanika dla karmiących matek, woda gulardowa, woda 
melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do ką-
pieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów 
medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wo-
dzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk denty-
styczny, wosk do modelowania do celów stomatologicz-
nych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycz-
nych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wypeł-
nienia skóry do wstrzykiwania, wywary do celów farmaceu-
tycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecz-
nicze, żelatyna do celów medycznych, żele do stymulacji 
seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizo-
wana przystosowana do celów medycznych, żywność liofili-
zowana przystosowana do celów medycznych, aldehyd 
mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów 
farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, 
alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do ce-
lów medycznych, alkohol leczniczy, amalgamaty denty-
styczne, amalgamaty dentystyczne ze złota, aminokwasy 
do celów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryj-
nych, anestetyki [środki znieczulające].

(210) 502660 (220) 2019 07 24
(731) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ROMBANICA

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 502663 (220) 2019 07 24
(731) TJ’S-OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SteP4 Coffee

(531) 09.09.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 
27.03.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami.

(210) 502664 (220) 2019 07 24
(731) TJ’S-OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Step 4 Coffee
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami.

(210) 502670 (220) 2019 07 24
(731) MOLEK-RUSIN AGNIESZKA SALONY FRYZJERSKIE 

KATALUNA, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) KATALUNA
(510), (511) 3 balsamy do włosów, kleje do przymocowy-
wania sztucznych włosów, kosmetyczne preparaty fryzjer-
skie, kosmetyki do włosów, lakiery do włosów, maseczki 
do włosów, olejki do włosów, odżywki nawilżające do wło-
sów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, pianki do stylizacji 
włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny do kuracji wzmac-
niających włosy, preparaty do koloryzacji włosów, prepa-
raty do mycia włosów, preparaty do neutralizacji włosów, 
preparaty do ochrony włosów przed słońcem, preparaty 
do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów skóry gło-
wy, preparaty odżywcze do włosów, preparaty wygładza-
jące i prostujące włosy, produkty do układania włosów dla 
mężczyzn, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów 
do użytku kosmetycznego, rozjaśniacze do włosów, se-
rum do włosów, szampony z odżywką do włosów, środki 
do nawilżania włosów, środki pomagające rozczesywać 
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splatane włosy, toniki do włosów, 21 grzebienie do wło-
sów, szczotki do włosów, 26 gumki do włosów, ozdoby 
do włosów [nie z metali szlachetnych], ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peru-
ki i sztuczne włosy, ozdoby do włosów w formie grzebieni, 
spinki do włosów, wsuwki do włosów, 35 usługi informacyj-
ne i poradnictwu handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych 
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgna-
cyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toale-
towymi, 41 nauka fryzjerstwa, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i warszta-
tów, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, 
szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia w zakresie 
pielęgnacji urody, 44 analiza kolorów [usługi kosmetyczne], 
depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, za-
gęszczanie], doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo 
w zakresie urody, fryzjerstwo, gabinety pielęgnacji skóry, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczny zabieg 
laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy 
skóry, kuracje do włosów, odbudowa włosów, pielęgnacja 
urody, przekłuwanie ciała, salony fryzjerskie, ścinanie wło-
sów, stylizacja, układanie włosów, usługi doradcze doty-
czące pielęgnacji urody, usługi doradcze związane z pielę-
gnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i na-
kładania makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji 
włosów, usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie, usługi 
gabinetów odchudzania, usługi koloryzacji brwi, usługi ko-
loryzacji rzęs, usługi kosmetyczne, usługi laserowego usu-
wania owłosienia, usługi lecznicze związane z odrastaniem 
włosów, usługi manicure i pedicure, usługi opalania natry-
skowego, usługi prostowania włosów, usługi przedłużania 
rzęs, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów 
fryzjersko - kosmetycznych, usługi salonu fryzjerskiego dla 
dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi wi-
zażystów, usługi w zakresie laserowego odmładzania, usługi 
w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji twa-
rzy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, usługi w zakresie usuwania włosów, 
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, uzupełnie-
nie włosów, wstrzykiwane kuracje wypełniaczami do celów 
kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, zabiegi depilacyjne.

(210) 502671 (220) 2019 07 24
(731) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOLO car

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 leasing finansowy.

(210) 502684 (220) 2019 07 24
(731) RUCHNIEWICZ ROMUALD PAWEŁ BIOCOMPLETE, 

Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BIO Complete

(531) 26.04.06, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa żywności 
ekologicznej, żywności bezglutenowej, żywności dla we-
getarian, żywności dla wegan, inuliny do użytku w prze-
myśle spożywczym, kultur bakterii dodawanych do pro-
duktów spożywczych, bakterii pro biotycznych do użytku 
w przemyśle spożywczym, barwników spożywczych, żeli 
do czyszczenia zębów, herbat ziołowych do celów leczni-
czych, błonnika pokarmowego, żywności dla niemowląt, 
żywności dla diabetyków, suplementów diety i prepara-
tów dietetycznych, środków oczyszczających, preparatów 
witaminowych i mineralnych, mieszanych preparatów wi-
taminowych, dodatków witaminowych i mineralnych, ziół 
leczniczych, suszonych jadalnych wodorostów, suszonych 
owoców, mieszanek owoców suszonych, produktów z su-
szonych owoców, przekąsek na bazie suszonych owoców, 
suszonych daktyli, suszonych fig, suszonych jagód goji, su-
szonych jagód inkaskich, suszonych moreli, orzechów ma-
kadamia, orzechów blanszowanych, migdałów mielonych, 
prażonych orzechów ziemnych, preparowanych orzechów 
pistacjowych, rodzynków, rodzynków sułtanek, rodzyn-
ków korynckich, śliwek suszonych, suszonych truskawek, 
wiórków kokosowych, suszonej żurawiny, substancji agar-
-agar do celów kulinarnych, galaretek, pektyny do celów 
kulinarnych, pektyny owocowej, żelatyny, bulionów, mię-
sa i wędlin, chorizo, kiełbas wędzonych, mięsa wędzone-
go, filetów z piersi kurczaka, świeżych indyków, świeżych 
kurczaków, podrobów, mięsa mielonego, past mięsnych, 
salami, części indyka, mięsa z indyka, kawałków kurczaka, 
schabu wieprzowego, steków z mięsa, szynki, wołowiny, 
suszonych grzybów jadalnych, grzybów konserwowanych, 
masła z orzechów, masła migdałowego, pyłków kwiato-
wych jako żywność, warzyw mrożonych, mrożonych owo-
ców, mrożonych owoców morza, ryb mrożonych, jaj, jaj 
przepiórczych, deserów owocowych, deserów mlecznych, 
deserów jogurtowych, jogurtów, kefirów, serów dojrzewa-
jących, serów świeżych niedojrzewających, serów z mleka 
koziego, mleka koziego, serów twarogowych, twarogu, 
margaryny, masła, masła klarowanego, maślanki, mleka 
kokosowego, mleka, kwaśnego mleka, mleka zsiadłego, 
napojów na bazie jogurtu, napojów z jogurtu, napojów 
na bazie mleka migdałowego, mleka ryżowego, napojów 
na bazie mleka orzechowego, mleka owsianego, spożyw-
czego oleju kokosowego, mleka owczego, sera owczego, 
tofu, serów topionych, śmietany, tempehu, owoców prze-
tworzonych, przecierów owocowych, mleka sojowego, 
grochu łuskanego, jadalnych nasion słonecznika, soczewi-
cy, oleju z orzechów, oleju z pestek winogron, olejów spo-
żywczych, oleju z siemienia lnianego do celów kulinarnych, 
jadalnego oleju rzepakowego, oleju sezamowego, oleju 
słonecznikowego do celów spożywczych, oliwy z oliwek, 
oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, smalcu, humusu, 
chipsów jabłkowych, przetworzonych buraków, dżemów 
owocowe, falafeli, fasolki konserwowej, filetów z wędzo-
nego śledzia, groszku konserwowego, warzyw konserwo-
wanych, koncentratów pomidorowych, kukurydzy słod-
kiej konserwowanej, warzyw marynowanych, przecieru 
pomidorowego, filetów anchois, ryb przetworzonych, ryb 
marynowanych, ryb konserwowanych, kałamarnicy prze-
tworzonej, paluszków rybnych, chipsów ziemniaczanych 
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w postaci przekąsek, pomidorów konserwowanych, goto-
wych dań warzywnych, przetworzonej spiruliny, budyniów 
w proszku, budyniów deserowych, lodów spożywczych, 
aromatów do żywności, sorbetów, lodów wodnych o sma-
ku owocowym w postaci lizaków, posypek z cukru, bułki 
tartej, cukru, brązowego cukru, drożdży stosowanych jako 
składnik spożywczy, proszku do pieczenia, skrobi kukury-
dzianej do celów spożywczych, sody oczyszczonej do ce-
lów spożywczych, ziół suszonych, ziół przetworzonych, 
ziół do celów spożywczych, naparów ziołowych, herbat, 
mieszanek herbat, herbaty zielonej, herbaty imbirowej, 
białej herbaty, herbaty czarnej, herbaty earl grey, herbaty 
z rumianku, herbaty ziołowej, yerba mate, kakao, kakao 
w proszku, rozpuszczalnego kakao w proszku, kawy, cap-
puccino, espresso, kawy mielonej, kawy w formie parzo-
nej, kawy rozpuszczalnej, substytutów kawy na bazie zbóż 
lub cykorii, ziaren kawy, past spożywczych, past sojowych 
do użytku jako przyprawa, makaronów, makaronów chiń-
skich, makaronów gryczanych, makaronów ryżowych, pro-
duktów spożywczych z kukurydzy, makaronów sojowych, 
makaronów orkiszowych, makaronów jaglanych, makaro-
nów kukurydzianych, makaronów owsianych, makaronów 
semolinowych, płatków z naturalnego ryżu, przetworzonej 
komosy ryżowej, nieprzetworzonej komosy ryżowej, pie-
rożków ravioli, ryżu, kasz, kaszy gryczanej, kaszy jaglanej, ka-
szy manny, kaszy kukurydzianej, kuskusa, kaszek, mąki, mąki 
kokosowej, mąki kukurydzianej, mąki owsianej, mąki ryżo-
wej, mąki orkiszowej, skrobi ziemniaczanej do celów spo-
żywczych, mąki z tapioki, mąki żytniej, musli, płatków zbo-
żowych gotowych do spożycia, płatków kukurydzianych, 
płatków owsianych i pszenicznych, miodu, miodu natural-
nego, cukierków miodowych, miodu ziołowego, deserów 
czekoladowych, musów deserowych, syropów spożyw-
czych, mrożonej kawy, syropu klonowego, syropu z agawy 
do stosowania jako słodzik naturalny, kukurydzy prażonej, 
ziaren sezamu, pasty curry, chleba, chleba żytniego, bułek, 
pączków, ciastek, ciast, serników, biszkoptów, chrupków 
kukurydzianych, chrupków zbożowych, chrupków ryżo-
wych, czekolady, czekolady mlecznej, żelek, batoników, 
chałwy, krówek, pierników, musów, ketchupu, chrzanu, 
majonezu wegańskiego, majonezu, musztardy, octu, octu 
winnego, pesto, sosów pomidorowych, sosów sojowych, 
przypraw, mieszanek przypraw, ekstraktów przypraw, soli 
spożywczej, lasek wanilii, słodzików naturalnych, płatków 
śniadaniowych, spodów do pizzy, tortille, alg do spożycia 
przez ludzi, orzechów, migdałów, orzechów brazylijskich 
świeżych, orzechów laskowych, świeżych orzeszków ner-
kowca, świeżych orzechów włoskich, świeżych orzeszków 
piniowych, orzechów pistacjowych świeżych, grzybów 
świeżych, ziaren kakaowych w stanie surowym, kaszy jęcz-
miennej, świeżej ciecierzycy, grochu świeżego, siemienia 
lnianego, nasion, nasion roślin, sezamu jadalnego, warzyw 
świeżych, świeżych owoców, mrożonych napojów owo-
cowych, koncentratów soków owocowych, koncentratów 
do sporządzania napojów bezalkoholowych, soków, soków 
warzywnych, soków owocowych, piwa bezalkoholowego, 
wina bezalkoholowego, bezalkoholowych ekstraktów 
z owoców używanych do sporządzania napojów, syropów 
do napojów bezalkoholowych, lemoniady, napojów ener-
getyzujących, bezalkoholowych napojów gazowanych, 
soków aloesowych, wody kokosowej jako napoju, wody 
mineralnej, wody źródlanej, napojów sportowych wzbo-
gacanych proteinami, mat do zwijania sushi, pałeczek jako 
sprzęt kuchenny, naczyń do mieszania koktajli, ekologicz-
nych środków czystości, ekologicznych kosmetyków.

(210) 502686 (220) 2019 07 24
(731) WOJTASIK MICHAŁ WMW-PROJECT, Dziennice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WMW meble idealnie dopasowane

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble.

(210) 502688 (220) 2019 07 24
(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Kolastyna Coconut Paradise
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki ete-
ryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne 
niż do celów medycznych, bazy do perfum kwiatowych, 
błyszczyki do ust, chemiczne produkty do ożywiania kolo-
rów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dy-
fuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [per-
fumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje 
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, 
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy 
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów, 
lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe 
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, my-
dło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, 
odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, 
olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, ole-
jek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, 
olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eterycz-
ne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, 
paski wybielające zęby, płyny do pielęgnacji włosów, płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do prze-
mywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, 
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów ko-
smetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depi-
lacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kolageno-
we do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, 
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty 
toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, 
puder do twarzy, sole kąpielowe do celów innych niż lecz-
nicze, suche szampony, szampony, środki czyszczące do hi-
gieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, 
tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda 
lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów 
kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosme-
tycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci.
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(210) 502689 (220) 2019 07 24
(731) PBSKorea Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowny)
(540) KISSUM
(510), (511) 3 błyszczyki do ust [kosmetyki], pomadki do ust, 
kosmetyki.

(210) 502695 (220) 2019 07 25
(731) MEDIC & HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medic & Home

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży suplementów diety, urzą-
dzeń paramedycznych, witamin, minerałów, książek i broszur 
o tematyce prozdrowotnej, 41 organizowanie i prowadzenie 
szkoleń z odnowy biologicznej, dietetyki, fizjoterapii, fizyko-
terapii, rehabilitacji, zdrowego trybu życia, rozwoju osobi-
stego, 44 przychodnie i kliniki medyczne, porady w zakresie 
farmakologii, prowadzenie rehabilitacji, fizykoterapii, fizjote-
rapii, domów dla rekonwalescentów, masaże, prowadzenie 
domów opieki dziennej, domów starców, medyczna opieka 
pielęgniarska.

(210) 502696 (220) 2019 07 25
(731) MEDIC & HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medic & Home Europejskie Centrum Rehabilitacji

(531) 24.17.25, 27.07.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży suplementów diety, urzą-
dzeń paramedycznych, witamin, minerałów, książek i broszur 
o tematyce prozdrowotnej, 41 organizowanie i prowadzenie 
szkoleń z odnowy biologicznej, dietetyki, fizjoterapii, fizyko-
terapii, rehabilitacji, zdrowego trybu życia, rozwoju osobi-
stego, 44 przychodnie i kliniki medyczne, porady w zakresie 
farmakologii, prowadzenie rehabilitacji, fizykoterapii, fizjote-
rapii, domów dla rekonwalescentów, masaże, prowadzenie 
domów opieki dziennej, domów starców, medyczna opieka 
pielęgniarska.

(210) 502698 (220) 2019 07 25
(731) MEDIC & HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.01.23, 04.05.03, 04.05.05, 26.07.25, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży suplementów diety, urzą-
dzeń paramedycznych, witamin, minerałów, książek i broszur 
o tematyce prozdrowotnej, 41 organizowanie i prowadzenie 
szkoleń z odnowy biologicznej, dietetyki, fizjoterapii, fizyko-
terapii, rehabilitacji, zdrowego trybu życia, rozwoju osobi-
stego, 44 przychodnie i kliniki medyczne, porady w zakresie 
farmakologii, prowadzenie rehabilitacji, fizykoterapii, fizjote-
rapii, domów dla rekonwalescentów, masaże, prowadzenie 
domów opieki dziennej, domów starców, medyczna opieka 
pielęgniarska.

(210) 502717 (220) 2019 07 25
(731) PRO POZYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pro-pozycje

(531) 26.03.01, 26.03.03, 26.03.04, 26.03.11, 26.03.12, 26.03.23, 
26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 26.07.15, 29.01.13

(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, indek-
sowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing 
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogra-
mowania, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, optymaliza-
cja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, produkcja 
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie 
reklam, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketin-
gowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług te-
lekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
38 łączność poprzez terminale komputerowe, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompute-
rową, poczta elektroniczna, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów interne-
towych on-line, usługi trasowania i podłączania do sieci te-
lekomunikacyjnej, wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, udostępnianie filmów onlinie nie do pobra-
nia, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, 
digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dzie-
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dzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projek-
towania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów kompu-
terowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projek-
towanie systemów komputerowych, przechowywanie da-
nych elektronicznych, 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, tworzenie zapasowych kopii danych poza 
lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek inter-
netowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony antywiruso-
wej komputerów, usługi w zakresie poszukiwań złóż w dzie-
dzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, 
wynajmowanie serwerów www.

(210) 502722 (220) 2019 07 25
(731) GLANTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce
(540) (znak słowny)
(540) GLANTIER
(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.

(210) 502728 (220) 2019 07 25
(731) GMINA MUCHARZ, Mucharz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jezioro Mucharskie

(531) 06.03.01, 06.03.10, 18.03.02, 18.03.09, 18.03.21, 18.03.23, 
26.02.07, 26.02.16, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 21 wyroby garncarskie, wyroby porcelanowe, 
wyroby szklane, ozdobne wyroby porcelanowe, wyroby 
szklane malowane, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa 
domowego, 30 suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
makarony, potrawy na bazie mąki, wyroby piekarnicze, wy-
roby cukiernicze, ciasta [słodkie lub słone], chleb, 32 piwo, 
piwo rzemieślnicze, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty 
piwowarskie, woda [napoje], napoje bezalkoholowe, napo-

je owocowe, soki, soki owocowe [napoje], 33 wymieszane 
napoje alkoholowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysoko-
procentowe, wino, likiery, rum, whisky, wódka, cydr, 35 usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 
bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu 
do żywności, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego 
w odniesieniu do napojów, usługi handlu detalicznego 
związane z napojami alkoholowymi, usługi handlu deta-
licznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalko-
holowymi, usługi handlu detalicznego związane z filiżan-
kami i szklankami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], 39 usługi doradztwa turystycznego i in-
formacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, 
oprowadzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja podróży, 
organizowanie i prowadzenie wycieczek, usługi w zakresie 
rezerwacji wycieczek, zwiedzanie turystyczne, usługi w za-
kresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, usługi 
organizowania wycieczek ze zwiedzaniem, usługi osobi-
stych przewodników turystycznych, 41 usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, infor-
macje dotyczące działalności kulturalnej, dostarczanie infor-
macji na temat aktywności kulturalnych, imprezy kulturalne, 
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, orga-
nizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [roz-
rywka], prowadzenie imprez kulturalnych, 43 usługi hotelo-
we, hotelowe usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi ka-
teringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność.

(210) 502730 (220) 2019 07 25
(731) LENARCZYK WERONIKA BEATA WERONIKA 

LENARCZYK - BIUSTOKRACJA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Biustokracja
(510), (511) 10 protezy dla kobiet po mastektomii, 25 bieli-
zna, bielizna nocna, bielizna dla mam karmiących, bielizna 
dla nastolatek, odzież dla pań z dużym biustem, 26 dodatki 
bieliźniane, akcesoria bieliźniane.

(210) 502731 (220) 2019 07 25
(731) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Blizne Łaszczyńskiego k. W-wy

(540) (znak słowny)
(540) CRYO - S
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu 
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania sto-
sowane w chirurgii.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 496948, 501617, 502529, 502619

2 502226

3 497322, 500091, 501266, 501269, 501274, 501275, 501291, 501472, 501483, 502104, 502348, 502462, 502463, 
502529, 502582, 502670, 502688, 502689, 502722

4 502327, 502477

5 497006, 497322, 497697, 501088, 501266, 501269, 501274, 501275, 501291, 501472, 501483, 501545, 502259, 
502492, 502529, 502557, 502582, 502626, 502657

6 501125, 501654, 502335, 502461

7 500164, 501282, 501287, 502157, 502296, 502298, 502327, 502328, 502336

8 502328, 502348

9 497180, 500023, 500027, 500153, 500161, 500164, 500168, 501125, 501560, 502230, 502247, 502249, 502296, 
502298, 502336, 502521, 502605

10 497322, 500023, 500027, 501088, 501266, 501269, 501274, 501275, 501472, 501483, 502636, 502730, 502731

11 497180, 500703, 501654, 502090, 502348, 502605

12 500023, 500027, 500164, 501091, 501125, 502247, 502249, 502561, 502598, 502599

14 497180, 502194, 502617

16 499930, 499931, 499974, 501560, 501729, 501950, 502230, 502622

18 489103, 500023, 500027, 501125, 502598, 502599, 502622

19 501283, 501654, 501694, 502335, 502461, 502524

20 500023, 500027, 501125, 501654, 502598, 502599, 502622, 502686

21 500023, 500027, 501125, 502670, 502728

22 501654

24 493080, 502622

25 489103, 491008, 493080, 501125, 501299, 501783, 501838, 502230, 502730

26 502670, 502730

28 491008, 501125, 501299, 501654, 501729, 502284, 502430, 502598, 502599

29 498497, 498906, 499994, 500684, 501313, 501488, 501637, 501638, 501834, 502469, 502526

30 500139, 501170, 501173, 501313, 501488, 501834, 501940, 502281, 502289, 502291, 502292, 502294, 502304, 
502306, 502469, 502526, 502529, 502663, 502664, 502728

31 501561, 502277, 502526

32 497595, 499994, 501313, 502470, 502728

33 497170, 497177, 497178, 501661, 501665, 502660, 502728

34 502557

35 489103, 497180, 499930, 499931, 499974, 499994, 500023, 500027, 500153, 500161, 500164, 500616, 500696, 
501282, 501283, 501287, 501299, 501560, 501637, 501890, 501915, 501940, 501950, 502090, 502194, 502222, 
502230, 502247, 502249, 502269, 502296, 502298, 502300, 502327, 502356, 502462, 502463, 502477, 502485, 
502521, 502557, 502559, 502561, 502575, 502582, 502587, 502592, 502596, 502616, 502625, 502663, 502664, 
502670, 502684, 502695, 502696, 502698, 502717, 502728

36 497184, 500153, 500161, 501512, 501513, 501560, 501690, 501890, 502230, 502247, 502249, 502269, 502293, 
502485, 502582, 502616, 502641, 502671
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37 497004, 497009, 501091, 501512, 501513, 502247, 502249, 502269, 502327, 502335, 502336, 502521, 502605, 
502625

38 499930, 499931, 500164, 501915, 501950, 502222, 502717

39 499555, 500164, 501890, 502230, 502247, 502249, 502561, 502565, 502575, 502582, 502728

40 501637, 501638, 501875, 502356

41 491008, 499261, 499548, 499930, 499931, 499941, 499974, 500139, 500696, 501560, 501838, 501915, 501950, 
502230, 502485, 502501, 502527, 502559, 502560, 502561, 502564, 502582, 502587, 502592, 502596, 502616, 
502625, 502636, 502670, 502695, 502696, 502698, 502717, 502728

42 499974, 501915, 501950, 502222, 502247, 502249, 502336, 502430, 502605, 502616, 502636, 502717

43 499941, 501434, 501435, 501512, 501513, 501863, 501950, 502269, 502728

44 499941, 500164, 501561, 502282, 502327, 502478, 502532, 502560, 502564, 502575, 502582, 502670, 502695, 
502696, 502698

45 499555, 500168, 501717, 501950, 502230, 502616



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

4 4KRAFT 500023

4KRAFT 500027

A.D. 1891 SOPLICA CYTRYNA MALINA 497177

A.D. 1891 SOPLICA CYTRYNA MIĘTA 497170

A.D. 1891 SOPLICA CYTRYNA PIGWA 497178

ABEX REKREACJA 502430

AC AvenueCosmetics.com 502463

ACTIVEBIOTA 502259

Affair 501783

AKORDZIAKI 502626

Aleric Lora 501472

Aleric Lora 501483

ALL4VENDING.pl 500616

ARGENSEPT SPRAY DO GARDŁA 501545

AvenueCosmetics.com 502462

AZ 501287

B botland 502298

baby tiger 502598

BABY TIGER 502599

BARBÓRKA 502529

Beata DiPreis 499974

BEE smart ratujmy pszczoły 500139

Bees & Honey 501915

belio 500091

BILAHIST 502492

BIO Complete 502684

Biustokracja 502730

BIZNES PARTNER 502575

BLENDEX 501617

BLUES BARBERS 502478

BNC BIONANOCELL 502619

BOŚ BANK EKOkredyt 500161

BOŚ BANK EKOpożyczka 500153

BOTLAND 502296

BOZZKA.PL 493080

BROWAR BOCHNIA 501875

brukeo 501694

CELESTIN 502104

Chojeńskie Centrum Ortopedyczno  
Rehabilitacyjne primus medicus 502582

College Event 501838

COUNTDOWN 501170

CRYO - S 502731

CZASOHOLICY 502194

CZĘSTO GĘSTO 502470

DesignOmania 502622

Devil ENERGY STRONG 20%  
TU NALEZY WPISAĆ CECHĘ  
100% HELL POWER 497595

DISTILLERS LIMITED 502587

DISTILLERS LIMITED 502592

DISTILLERS LIMITED 502596

Dobry Aptekarz 500684

easy co 502336

effective 502616

emultimax 502090

ENIGMA 502617

ET aluminium 502335

Fabryka Grafiki 502356

FARMA BIAŁKA 498906

FIXY.PL 502300

fprop 502641

G Garden Point 501654

GALERIA ŁODYGOWA 502269

GIVORIS by Oceanic 501291

GLANTIER 502722

GoPocket 501560

H HUMANICUS CLINIC 502560

HELP-IK 502282

HORTEX NATURE SNACK 501313

HUMANICUS CLINIC 502564

INVERTER Green energy 502605

ISaF 502636

ja swój 501637

jak mus to mus 502657

Jezioro Mucharskie 502728

JO! GUŚ 501488

Jovi I KEFIR TRUSKAWKOWY 498497

K I V I 501299

KALLA 499555

KATALUNA 502670

KĘTRZYŃSKI 1945 Babka o smaku  
CYTRYNOWYM 502291

KĘTRZYŃSKI 1945 Karpatka z kremem 502281

KĘTRZYŃSKI 1945 Kruche ciasto 502289

KĘTRZYŃSKI 1945 Piernik kętrzyński 502294

kisi-kisi 501638

KISSUM 502689

Kolastyna Coconut Paradise 502688

KRUPA DESIGN 497180
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Kuchenne REWELACJE 502284

Lacar 501091

LODO jadacz 501940

LUKAS 499261

majonezy KĘTRZYN 502292

Malinowe CENTRUM ZDROWEJ ŻYWNOŚCI 502526

MASTER Cut 502328

MAX AMPER 502521

Medic & Home Europejskie Centrum  
Rehabilitacji 502696

Medic & Home 502695

MEDITRANS 502625

MIAU CAFÉ 501435

MiauCafe 501434

MILKA TWISTS 501173

MIRALO SEN 501274

MIRALO 501275

NAJLEPSZA MOC DO DOMOWYCH  
NALEWEK SPIRYTUS REKTYFIKOWANY 70%  
Najlepszy do nalewek WIELOKROTNA  
DESTYLACJA 6 501661

NASZ PSTRĄG 501561

OGNIEM I PIECEM 501863

Oryal Afterparty 497322

Oryal Zostań mistrzem w tym co robisz 501088

Pan Groszek 502477

PIĄTY PAZUR 502501

PITALLO MUSTARD MUSZTARDA W PROSZKU 502306

PLANE4YOU 501890

PODRÓŻ 502532

POLIFARB OLIVA 502226

Pożyczanie na poziomie 501690

Praha nove kino 501950

PRODUKT PRZEZNACZONY DLA  
PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH  
Ekologiczne Fermy Drobiu Bednarek  
KURZAK POMIOT KURZY Z CHOWU  
EKOLOGICZNEGO WZBOGACONY  
O MIKROORGANIZMY (EMY)  
100% NATURALNY PRODUKT POLSKI 496948

progresion 500696

pro-pozycje 502717

PRZECHOWALNIA 24 CONTAINER STORAGE 502565

Qbond 502461

ROMBANICA 502660

ROZKWIT 502327

RS 501282

Samsung Jet 502157

SANTA ALEXANDRA 501665

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU  
REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA 502485

SCHIEDEL METALOTERM 502524

SOBALIA 502222

SOCHA 497184

SONGWRITER ŁÓDŹ FESTIWAL 499930

SONGWRITER ŁÓDŹ FESTIWAL 499931

SORECA 497006

SPASMOBLOC 497697

SPECTRUM FITNESS  / ZDROWIE / URODA 499548

SPER MINT 502557

spikkeo 502527

sposób na życie PATRYCJA PALKIEWICZ 499941

Step 4 Coffee 502664

SteP4 Coffee 502663

STERN 501125

STOK SZKOŁA NARCIARSKA 502561

Stylistic salon system 502348

SZAMAMM 502469

Szczypta-Natury 502304

Tauron Nowe Technologie 502249

Tauron SmartCity 502247

TENEUM 500168

Truckscorner leboncoin 500164

UNIA OWOCOWA 499994

UPRAWIAJ ZE SMAKIEM 502277

USTRONIE APARTMENTS 501512

USTRONIE APARTMENTS 501513

Vermezan 501834

VOTUM Kancelaria Prawnicza 501717

Waisted 489103

WINTECH 501283

WMW meble idealnie dopasowane 502686

YOLO car 502671

YOLO pay 502293

YOU CAN FLY 491008

Zdrapka Biegacza 501729

ZIKON 500703

ZRK-DOM POZNAŃ 497004

ZRK-DOM POZNAŃ 497009

ZZIT 502230



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.

1296494 tp electric (2019 07 31)
CFE: 26.15.01, 29.01.12 9

1304883 DOG’S LOVE (2019 04 05)
CFE: 27.05.01 5, 18, 31

1343404 iAPU (2019 07 03) 7, 9, 11
1377572 WUUD (2019 06 25) 9, 14, 20, 21
1383493 BOLÉ (2019 07 31)

CFE: 27.05.01 33
1446149 BEWARE OF THE THING ! LA CHOSE  

(2019 07 22)
CFE: 02.09.14, 03.07.16, 26.11.21, 
26.13.01, 27.05.04

34

1469456 SALT E-VAPOR (2019 07 22) 34
1480953 Supreme IBF (2019 07 31, 2019 04 16)

CFE: 27.05.10 9, 18, 25, 35
1482115 Cleanbu (2019 04 24, 2019 03 19) 39
1482122 Klaveness Combination Carriers 

(2019 04 24, 2019 03 26)
39

1482134 CLEANBU (2019 04 24, 2019 04 10) 39
1482137 CABU by Klaveness (2019 04 24, 2019 03 15)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 39
1482184 CLEANBU by Klaveness  

(2019 04 23, 2019 03 15)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 39

1482188 FIORE ROSSO (2019 04 03) 18
1482209 A (2019 05 29)

CFE: 01.15.05, 03.07.17, 27.05.08 9, 28, 41
1482290 2019 04 02)

CFE: 28.03.00 37, 42
1482344 RGD (2019 05 23)

CFE: 27.05.01 34
1482377 ONLYOU (2019 07 09)

CFE: 26.13.25 14
1482389 2019 05 23)

CFE: 01.03.02, 01.15.05, 04.03.03, 
24.01.15, 28.03.00

34

1482391 ALSAPAN (2019 06 11, 2019 01 10) 19, 27
1482419 Plénima  

(2019 03 12, 2018 11 16)
5, 16, 18, 20, 

21, 27, 28, 31
1482428 RIVAL me (2019 02 06, 2018 08 14)

CFE: 02.09.01, 27.05.09 3, 5, 8, 16, 18, 
20, 21, 35

1482434 droppy (2019 03 22)
CFE: 27.05.01 1, 3, 5

1482443 2019 07 09)
CFE: 26.13.25 9

1482468 OPPO Reno (2019 06 03, 2019 01 23) 9
1482482 Bio-Thera (2019 06 17)

CFE: 10.03.07, 26.01.01 5
1482493 2019 06 03)

CFE: 28.03.00 20
1482535 comfortly (2019 06 25, 2019 02 04) 24
1482547 NOR (2019 05 10, 2019 02 11)

CFE: 05.01.16, 29.01.12 16
1482549 h (2019 07 10)

CFE: 27.05.01 9
1482550 Orörd (2019 06 25)

CFE: 27.05.01 3
1482569 Reno (2019 06 03, 2019 01 18) 9
1482575 R (2019 06 03)

CFE: 27.05.21 18, 25, 37
1482609 PYXUS (2019 03 09, 2018 09 12)

CFE: 26.03.23, 27.05.01 34, 35
1482645 BASWOOL (2019 05 16)

CFE: 28.05.00 17, 19, 35
1482652 wework (2019 03 08, 2018 09 12)

CFE: 26.04.02 35, 36, 37, 42, 43
1482664 BLUEJAY (2019 07 11) 12
1482674 Naturland (2019 03 07, 2018 11 08)

CFE: 05.03.11, 26.04.05, 
27.05.01, 29.01.12

4, 5, 19, 20, 24, 29, 
30, 31, 32, 33, 35, 

41, 43, 44
1482700 CHESTER’S BROTHERS (2019 04 01) 33
1482726 BEAR SINCE 1929 (2019 06 17)

CFE: 03.01.14, 26.01.15, 28.03.00 23
1482737 Santo Stefano (2019 04 01) 33
1482783 Apothecary SKIN DESSERTS (2019 04 23)

CFE: 09.01.10, 27.05.10 3, 35
1482787 DEPPON EXPRESS (2019 05 24, 2019 01 22)

CFE: 26.13.25, 28.03.00 39
1482798 baby Go (2019 02 28)

CFE: 01.03.02, 05.05.20, 
27.03.12, 29.01.15

10, 25, 28

1482816 SWDK (2019 07 11, 2019 03 28)
CFE: 26.04.02, 27.05.15 7

1482842 UUCC (2019 05 31)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 36, 41

1482894 N N·H·F (2019 07 03)
CFE: 15.07.01, 26.01.16 24

1482900 2019 07 18)
CFE: 28.03.00 30
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1482955 JIVVIJ SAMAARA (2019 03 19) 30
1482998 WSFR (2019 05 29)

CFE: 27.05.01 1
1483054 SENTRI (2019 03 18, 2018 09 20) 9, 42,
1483055 SENTRI SOURCE TO MARKET ASSURANCE 

(2019 03 22, 2018 09 25)
CFE: 18.02.01, 24.01.05 9, 42,

1483059 HOMEDO (2019 04 10) 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 

27, 28, 35

1483097 SENTRI (2019 03 22, 2018 09 25)
CFE: 24.01.03 9, 42,

1483099 LEOMIX (2019 05 17)
CFE: 27.05.01 6, 11

1483167 DRYBEBE (2019 07 03)
CFE: 27.01.09, 27.05.01 5



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1482434, 1482998 

2  1483059 

3  1482428, 1482434, 1482550, 1482783, 1483059 

4  1482674, 1483059 

5  1304883, 1482419, 1482428, 1482434, 1482482, 1482674, 1483167 

6  1483059, 1483099 

7  1343404, 1482816 

8  1482428, 1483059 

9  1296494, 1343404, 1377572, 1480953, 1482209, 1482443, 1482468,
 1482549, 1482569, 1483054, 1483055, 1483097 

10  1482798 

11  1343404, 1483059, 1483099 

12  1482664 

14  1377572, 1482377, 1483059 

16  1482419, 1482428, 1482547, 1483059 

17  1482645, 1483059 

18  1304883, 1480953, 1482188, 1482419, 1482428, 1482575, 1483059 

19  1482391, 1482645, 1482674, 1483059 

20  1377572, 1482419, 1482428, 1482493, 1482674, 1483059 

21  1377572, 1482419, 1482428, 1483059 

22  1483059 

23  1482726, 1483059 

24  1482535, 1482674, 1482894, 1483059 

25  1480953, 1482575, 1482798 

26  1483059 

27  1482391, 1482419, 1483059 

28  1482209, 1482419, 1482798, 1483059 

29  1482674 

30  1482674, 1482900, 1482955 

31  1304883, 1482419, 1482674 

32  1482674 

33  1383493, 1482674, 1482700, 1482737 

34  1446149, 1469456, 1482344, 1482389, 1482609 

35  1480953, 1482428, 1482609, 1482645, 1482652, 1482674, 1482783,
 1483059 

36  1482652, 1482842 

37  1482290, 1482575, 1482652 

39  1482115, 1482122, 1482134, 1482137, 1482184, 1482787 
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41  1482209, 1482674, 1482842 

42  1482290, 1482652, 1483054, 1483055, 1483097 

43  1482652, 1482674 

44  1482674



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.

494675 CIURA RAFAŁ
2019 06 11 35

494676 CIURA RAFAŁ
2019 06 11 35

494667 CHWIEJCZAK DAMIAN P.W. MULTIMAX
2019 07 04 7, 9, 11, 35

497120 Dantherm Sp. z o.o.
2019 07 15 11

494959 CISZCZONIK DANIEL DCBIZ
2019 07 22 32

496478 BELAK PIOTR
2019 07 23 36, 41, 43

496227 D.C.K. CONCESSIONS LIMITED
2019 07 29 14, 35

496232 D.C.K. CONCESSIONS LIMITED
2019 07 29 14, 35

497509 MAZUREK KAMIL
2019 07 29 41

497487 MAZUREK KAMIL
2019 07 29 41

497494 MAZUREK KAMIL
2019 07 29 41

497206 PAKi Logistics GmbH
2019 08 06 20

493695 Zentiva, k.s.
2019 08 14 5

499705 MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURG S.A
2019 08 14 5, 10

498243 GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 08 13 5

497969 ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LE-
KÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 08 19 3, 5

497916 GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWA
2019 08 14 5
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