
Znaki towarowe

Warszawa 2019

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

38 

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 16 września 2019 r. Nr ZT38

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) 491365 (220) 2018 10 30
(731) KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK MARTA IZABELLA, 

Leszno
(540) (znak słowny)
(540) CITYGLUTENFREE
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, organizacja targów w celach 
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, tworzenie tekstów reklamowych, usługi 
marketingowe.

(210) 491905 (220) 2018 10 23
(731) JAPTOK MICHAŁ, JAPTOK DANIEL, JASIUKIEWICZ 

IRENA BARBARA BALTIC HOME SPÓŁKA CYWILNA, 
Świnoujście

(540) (znak słowny)
(540) APART PARK
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
- kupno - sprzedaż, zamiana, najem, wynajem, dzierżawa, 
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 
43 hotele, pensjonaty, motele, rezerwacja i wynajmowanie 
pokoi w hotelach, pensjonatach, motelach oraz kwaterach, 
organizowanie zakwaterowania osób indywidualnych oraz 
grup, usługi gastronomiczne.

(210) 491906 (220) 2018 10 23
(731) JAPTOK MICHAŁ, JAPTOK DANIEL, JASIUKIEWICZ 

IRENA BARBARA BALTIC HOME SPÓŁKA CYWILNA, 
Świnoujście

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APART PARK

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.02.07
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
- kupno - sprzedaż, zamiana, najem, wynajem, dzierżawa, 
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 
43 hotele, pensjonaty, motele, rezerwacja i wynajmowanie 
pokoi w hotelach, pensjonatach, motelach oraz kwaterach, 
organizowanie zakwaterowania osób indywidualnych oraz 
grup, usługi gastronomiczne.

(210) 493768 (220) 2018 12 12
(731) BUTCHER’S PET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) since 1987 Butcher’s natural nutrition

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.18, 26.01.17, 26.11.02, 
26.11.08

(510), (511) 5 preparaty bakteriologiczne do celów wete-
rynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryj-
nych, środki odstraszające insekty dla psów, leki do celów 
weterynaryjnych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 
31 karma dla psów, produkty do hodowli zwierząt, pasza 
dla zwierząt, pasza dla zwierząt domowych, proteiny dla 
zwierząt, ściółka dla zwierząt, wapno do pasz dla zwierząt, 
substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt, produkty 
uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż oraz mięsa jako pa-
sza dla zwierząt, 35 sprzedaż hurtowa detaliczna produktów 
do hodowli zwierząt, paszy dla zwierząt, paszy dla zwierząt 
domowych, protein dla zwierząt, ściółki dla zwierząt, wapna 
jako dodatku do pasz dla zwierząt, substancji odżywczych 
i wzmacniających dla zwierząt, mięsa jako paszy dla zwie-
rząt, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem In-
ternetu produktów do hodowli zwierząt, paszy dla zwierząt, 
paszy dla zwierząt domowych, protein dla zwierząt, wapna 
jako dodatku do pasz dla zwierząt, substancji odżywczych 
i wzmacniających dla zwierząt, mięsa jako paszy dla zwierząt, 
usługi zakresie reklamy i promocji towarów, organizowanie 
targów i pokazów w celach handlowych i reklamowych.

(210) 494024 (220) 2018 12 19
(731) WIMA SPÓŁKA JAWNA JÓZEFCZYK SZPUNAR, Sonina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOLLD

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 7 narzędzia warsztatowe mechaniczne, polerki 
elektryczne, nożyce do żywopłotu spalinowe, wiertnice spa-
linowe, piły spalinowe, agregaty prądotwórcze, opryskiwa-
cze spalinowe, zagęszczarki spalinowe, spawarki, urządzenia 
spawalnicze, pompy elektryczne, podnośniki samochodo-
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we, kompresory, szlifierki, szlifierki taśmowe, wiertarki słupo-
we, wiertarki elektryczne, frezarki ręczne, wkrętarki akumula-
torowe, 8 narzędzia warsztatowe ręczne, klucze (narzędzia), 
9 motopompy spalinowe, przyłbice spawalnicze.

(210) 494025 (220) 2018 12 19
(731) WIMA SPÓŁKA JAWNA JÓZEFCZYK SZPUNAR, Sonina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERHARD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.02.01
(510), (511) 7 narzędzia warsztatowe mechaniczne, polerki 
elektryczne, nożyce do żywopłotu spalinowe, wiertnice spa-
linowe, piły spalinowe, agregaty prądotwórcze, opryskiwa-
cze spalinowe, zagęszczarki spalinowe, spawarki, urządzenia 
spawalnicze, pompy elektryczne, podnośniki samochodo-
we, kompresory, szlifierki, szlifierki taśmowe, wiertarki słupo-
we, wiertarki elektryczne, frezarki ręczne, wkrętarki akumula-
torowe, 8 narzędzia warsztatowe ręczne, klucze (narzędzia), 
9 motopompy spalinowe, przyłbice spawalnicze.

(210) 497160 (220) 2019 03 13
(731) KAPUSTKA KRZYSZTOF, DYCHTOŃ SEBASTIAN, 

JUREK MARCIN FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KDJ 
SPÓŁKA CYWILNA, Tarnów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁY PUCH

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 497194 (220) 2019 03 14
(731) KLEBBA BARTŁOMIEJ WEB TRADE, Połchowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUTIK LATIKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
w zakresie analiz rynkowych, badania rynku, usługi w zakre-
sie dekorowania wystaw sklepowych, doradztwo handlowe, 
organizowanie targów handlowych i reklamowych, specjali-
styczne doradztwo handlowe, reklama, sprzedaż artykułów 
odzieżowych, obuwniczych i pasmanteryjnych, hurtowa 
i detaliczna sprzedaż odzieży, obuwia, nakryć głowy oraz 
innych dodatków modowych, w tym za pomocą sklepu 
internetowego.

(210) 497208 (220) 2019 03 14
(731) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) RETICO
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, olejki ete-
ryczne, olejki toaletowe, preparaty toaletowe, 5 preparaty 
farmaceutyczne, preparaty witaminowe, produkty lecznicze, 
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty 
ziołowe do celów medycznych, leki dla ludzi, leki wzmacnia-

jące, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, 
odżywcze suplementy diety, dodatki dietetyczne, dodatki 
homeopatyczne, dodatki witaminowe, dodatki odżywcze, 
dietetyczne dodatki do żywności, dodatki witaminowe i mi-
neralne, dodatki witaminowe w płynie, dodatki dietetyczne 
w formie napojów, dodatki do żywności do celów nieme-
dycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, ziołowe dodatki 
dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, probiotyki (suplementy), suplementy diety, su-
plementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy 
prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy, przeciwutle-
niające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, 
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mi-
neralne suplementy diety, suplementy diety dla niemowląt, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne 
do żywności, suplementy diety dla ludzi, suplementy ziołowe 
w płynie, suplementy diety do użytku dietetycznego, mine-
ralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, suplementy witaminowe w postaci plastrów, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety składające się z witamin, nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, napoje wita-
minizowane, napoje dla niemowląt, herbata ziołowa [napoje 
lecznicze], woda termalna, ekstrakty roślinne do celów far-
maceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
herbata lecznicza, leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierają-
ce] do celów medycznych, preparaty diagnostyczne.

(210) 497226 (220) 2019 03 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Piosenka u Ciebie
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarza-
czach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, od-
twarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne 
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedial-
nych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwa-
lone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry 
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-
wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fo-
tograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, 
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawia-
nia fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki 
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do foto-
grafii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowy-
wania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty 
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za-
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania 
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały 
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w syste-
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mie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radio-
wych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, 
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów 
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów: kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przeka-
zywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, 
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sateli-
tarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organi-
zowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, re-
portaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audio-
tekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego 
w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłosze-
niowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, 
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi 
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, 
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estra-
dowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania na-
uki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie kon-
kursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów 
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.

(210) 497477 (220) 2019 03 21
(731) MICHEL LABORATORY SPÓŁKA JAWNA PAWLUCZUK, 

Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 PURE MANICURE

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, wyroby perfumeryjne, 
sztuczne paznokcie, zmywacze do paznokci, kosmetyki do pa-
znokci, rozjaśniacze do paznokci, brokat do paznokci, kremy 
do paznokci, żel do paznokci, utwardzacze do paznokci, klej 
do utwardzania paznokci, papier ścierny do paznokci, emulsje 
do wzmacniania paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
podkłady do paznokci (kosmetyki), proszek do polerowania pa-
znokci, preparaty do kuracji paznokci, lakiery nawierzchniowe 
do paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, naklejane 
ozdoby do paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznokci, krem 
do skórek wokół paznokci, kleje do mocowania sztucznych pa-

znokci, odżywki utwardzające do paznokci (kosmetyki), lakiery 
do paznokci w pisaku, zmywacze do paznokci w sztyfcie, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, środki do usu-
wania paznokci żelowych, podkłady do lakierów do paznokci, 
odżywki do skórek wokół paznokci, olejek do skórek wokół 
paznokci, baza podkładowa do paznokci (kosmetyki), sztuczne 
paznokcie do celów kosmetycznych, środki zmiękczające skórki 
przy paznokciach, środki do usuwania skórek wokół paznokci, 
proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, prepa-
raty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, materiały na powłoki 
do paznokci u rąk, powłoki do nadawania kształtu paznokciom 
u rąk, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakie-
ru na paznokciach, szampony, szminki, pomadki, lakiery do pa-
znokci, odżywki do paznokci, błyszczyki do ust, cienie do po-
wiek, róże, tusze do rzęs, żele do ciała, środki do stylizacji włosów, 
środki do czyszczenia, polerowania, 35 administrowanie skle-
pem, działalnością handlową, sprzedaż detaliczna i hurtowa 
kosmetyków, 39 konfekcjonowanie kosmetyków, perfum, wy-
robów perfumeryjnych, przyborów toaletowych, szamponów, 
szminek, pomadek, lakieru do paznokci, odżywek do paznokci, 
błyszczyków do ust, cieni do powiek, różów, tuszów do rzęs, żeli 
do ciała, środków do stylizacji włosów, środków do czyszczenia, 
polerowania, środków sanitarnych.

(210) 497540 (220) 2019 03 21
(731) KOTYRAS DANIEL KOTYRAS.COM, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bubukids

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.11.11, 10.03.15, 09.07.05
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży dzie-
cięcej, nakryć głowy, bielizny, nakryć głowy za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna gier i zabawek, artykułów sportowych 
i turystycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów oraz 
produktów dla dzieci oraz rodziców, szczególnie: zabawek, gier 
planszowych, książek dla dzieci, nosidełek i chust do noszenia 
niemowląt, wózków, fotelików, rowerów i hulajnóg, akcesoriów 
do pielęgnacji niemowląt, akcesoriów do karmienia, akcesoriów 
plastycznych i szkolnych, artykułów dekoracyjnych, elementów 
wystroju wnętrz, okularów przeciwsłonecznych, kasków, nocni-
ków za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz 
sieci Internet.

(210) 498392 (220) 2019 04 08
(731) WIĘCKOWSKA SYLWIA, STYBNER ŁUKASZ CREAM 

BEAR POLAND SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMMAO
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 18 torby, torebki, plecaki, portfele do przypina-
nia na pasku, portfele, kosmetyczki, walizki, 25 odzież, bluzki, 
bluzy, koszulki polo, T-shirty, narzutki, koszule, swetry, sukien-
ki, spódniczki, spodnie, spodenki, pidżamy, kombinezony, 
skarpetki, kurtki, płaszcze, czapki z daszkiem, czapki zimowe, 
berety, szaliki, chustki, kamizelki, chusty-bandamki, bielizna, 
nakrycia głowy, obuwie, paski, 35 usługa sprzedaży hurtowej, 
detalicznej, prowadzonej stacjonarnie oraz poprzez telewi-
zję, radio, Internet, sieci komputerowe, telefonię stacjonarną 
i komórkową a także inne środki komunikacji z możliwością 
złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość: odzieży, 
bluzek, bluz, koszulek, narzutek, koszul, T-shirtów, swetrów, 
sukienek, spódniczek, spodni, spodenek, pidżam, kombine-
zonów, skarpetek, kurtek, płaszczy, czapek, szalików, chustek, 
kamizelek, chust, bielizny, nakryć głowy, obuwia, torebek, 
pasków, plecaków, pasków-portfeli, portfeli, kosmetyczek, 
walizek.

(210) 498716 (220) 2019 04 15
(731) ARR TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arr TRADE GROUP

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne do profesjonalnego 
czyszczenia, konserwacji i zabezpieczania urządzeń kom-
puterowych i drukujących, 2 atramenty do drukarek, tusze 
do drukarek, tusze do ploterów, tusze do kopiarek, tonery 
do drukarek, tonery do kopiarek, kartridże do drukarek, kar-
tridże do kopiarek, kartridże czyszczące, taśmy barwiące 
do drukarek, 7  urządzenia do podnoszenia, opuszczania, 
pochylania i obracania urządzeń projekcyjnych i ekranów wy-
świetlających, 9 urządzenia do rejestrowania i przetwarzania 
informacji, komputery, części i zespoły komputerów, obudo-
wy, karty rozszerzeń, konwertery, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, monitory, klawiatury, myszy, stacje dysków, czyt-
niki dysków zewnętrznych, skanery, modemy, fax-modemy, 
plotery, drukarki komputerowe, urządzenia Bluetooth, pro-
gramy komputerowe, magnetyczne, optyczne i magnetoop-
tyczne nośniki informacji, dyski, taśmy, dyski CD, dyski DVD, 
dyski Blue Ray, dyski zewnętrzne, pamięci flash, karty pamięci, 
czytniki kart, akcesoria komputerowe, filtry ekranowe, kable 
komputerowe, adaptery, rozdzielacze, koncentratory, prze-
łączniki, zasilacze sprzętu elektronicznego, zasilacze awaryj-
ne, kasy rejestrujące, czytniki kodów kreskowych, urządzenia 
do kopiowania i odtwarzania tekstu, dźwięku i obrazu, od-
twarzacze DVB-T, radio-budziki, stacje dokujące, odtwarzacze 
multimedialne, odtwarzacze audio plików komputerowych, 
kasety audio i video, ramki cyfrowe do fotografii cyfrowych, 
słuchawki, kamery internetowe, głośniki, mikrofony, projekto-
ry, ekrany projekcyjne, uchwyty do mocowania urządzeń pro-
jekcyjnych i ekranów wyświetlających, ekranopisy, rzutniki, 
kamery monitorujące, czujniki gazu, czadu i dymu, stacje po-
godowe, wentylatory chłodzące do komputerów, akcesoria 
do gier, manipulatory ręczne (joypads), manipulatory stołowe 
(joysticks), konsole do gier, konsole play station, kierownice 
do gier komputerowych, pokrowce, torby i plecaki na sprzęt 
elektroniczny i aparaty fotograficzne, akcesoria zabezpiecza-
jące mechanicznie lub elektronicznie sprzęt elektroniczny 

i aparaty fotograficzne przed osobami niepowołanymi, pudeł-
ka i etui na płyty, podkładki pod myszki, ramiona i podstawy 
pod monitory, kable, przewody elektryczne, koncentryczne, 
głośnikowe, komputerowe, baterie elektryczne, akumulatory 
elektryczne, ładowarki, instrumenty, urządzenia i przyrzą-
dy do ważenia, mierzenia, sygnalizacyjne, kontrolne, do na-
uczania i do testowania, wideodomofony, gniazdka, wtyczki, 
ściemniacze, czujniki, bezpieczniki, skrzynie rozdzielcze, kost-
ki, puszki, zasilacze niskoprądowe sprzętu oświetleniowego, 
urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej, listwy zasi-
lające, przetwornice napięcia, kamery internetowe, kamery 
monitorujące, czujniki gazu, czadu i dymu, stacje pogodowe, 
urządzenia do monitorowania niemowląt, zegarki Inteligent-
ne typu smartwatch, 11 urządzenia i instalacje do oświetlania, 
systemy oświetleniowe, urządzenia do oświetlania za pomo-
cą diod elektroluminescencyjnych LED, OLED, AOLED, żarówki 
LED, moduły LED, paski, taśmy i węże LED, rury LED, żarówki, 
żarówki halogenowe, lampy halogenowe, lampy fluorescen-
cyjne, żarówki samochodowe, lampy, oprawy lamp, stelaże 
lamp, klosze lamp, abażury lamp, osłony lamp, przyrządy 
ochronne do oświetlenia, latarki, latarki LED, akcesoria do źró-
deł światła i lamp, oprawki do żarówek, gniazdka, wtyczki, 
rozgałęziacze, ściemniacze, czujniki, bezpieczniki, skrzynie 
rozdzielcze, kostki, puszki, wentylatory, termowentylatory, 
ogrzewacze, pochłaniacze wilgoci, oczyszczacze powietrza, 
osuszacze powietrza, nawilżacze powietrza, ogrzewacze 
powietrza, wentylatory chłodzące, lodówki samochodowe, 
elektryczne lodówki turystyczne, 12 wózki dziecięce, rowerki 
biegowe, foteliki samochodowe, 16 druki, akcydensy, doku-
mentacje programów komputerowych, papier, folia, kalka, 
papier komputerowy, 20 meble, meble biurowe, stoliki pod 
telewizory, stoliki pod komputery, stojaki, stojaki ekspozycyj-
ne, tablice, podnóżki, podpórki, pojemniki, podstawki i ra-
miona z tworzyw sztucznych dla sprzętu elektronicznego 
i komputerowego oraz nośników danych, bramki zabezpie-
czające dla dzieci, bujaki (leżaki dziecięce), maty do kojców 
dziecięcych, materace, materace piankowe, łóżeczka dziecię-
ce, łóżeczka dziecięce z zabezpieczeniami, szuflady meblowe 
z zabezpieczeniami niemetalowymi, szafki meblowe z za-
bezpieczeniami niemetalowymi, łóżka turystyczne, 28 klocki 
do zabawy, układanki edukacyjne, gry edukacyjne, wózki dla 
lalek, łóżeczka dla lalek, meble dla lalek, domki dla lalek, stoły 
bilardowe, kije bilardowe, stoły do tenisa stołowego, rakiet-
ki do tenisa stołowego, siatki do tenisa stołowego, plansze 
do darta, lotki do darta, namioty do zabawy, domki do za-
bawy, trampoliny do zabawy, 37 usługi w zakresie montażu 
urządzeń komputerowych, serwis sprzętu komputerowego, 
urządzeń fiskalnych, 42 usługi programowania komputerów, 
instalowanie programów komputerowych, nadzór nad opro-
gramowaniem, administrowanie sieciami komputerowymi.

(210) 498753 (220) 2019 04 15
(731) FOOD & FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bar a boo

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.09
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, pizzerie, serwowa-
nie napojów alkoholowych.
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(210) 498823 (220) 2019 04 16
(731) KOSOWSKI TOMASZ CANNA GROUP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DrZiółko

(531) 29.01.03, 02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 02.09.12, 09.07.25, 
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 
27.05.13, 27.05.19

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących 
towarów: kosmetyki, olejki lecznicze, przenośne etui do łado-
wania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, przyrzą-
dy do pomiaru wagi, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, 
zapalniczki i zapalarki, papier filtracyjny [bibuła], młynki nie-
elektryczne, oleje jadalne, zioła suszone, słodycze czekolado-
we, nasiona roślin, smoła tytoniowa do użytku w papierosach 
elektronicznych, waporyzatory do bezdymnych papierosów, 
waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, wa-
poryzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i płyny do nich, lufki do papierosów, fajki, elektroniczne fajki 
do tytoniu, zapalniczki dla palaczy, bibułki papierosowe.

(210) 498825 (220) 2019 04 16
(731) KOSOWSKI TOMASZ CANNA GROUP, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DrZiółko
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących 
towarów: kosmetyki, olejki lecznicze, przenośne etui do łado-
wania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, przyrzą-
dy do pomiaru wagi, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, 
zapalniczki i zapalarki, papier filtracyjny [bibuła], młynki nie-
elektryczne, oleje jadalne, zioła suszone, słodycze czekolado-
we, nasiona roślin, smoła tytoniowa do użytku w papierosach 
elektronicznych, waporyzatory do bezdymnych papierosów, 
waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, wa-
poryzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i płyny do nich, lufki do papierosów, fajki, elektroniczne fajki 
do tytoniu, zapalniczki dla palaczy, bibułki papierosowe.

(210) 498948 (220) 2019 04 18
(731) AGORA BYTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agora BYTOM

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 usługi menadżerskie, pomoc w organizowa-
niu i prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi rekla-
mowe, usługi badania rynku, prowadzenie agencji informacji 
handlowej, kompleksowa prezentacja różnorodnych towa-
rów i usług w centrach handlowych, dekoracja wystaw skle-
powych, promocja sprzedaży, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie centrów handlowych, zarządzanie sklepami, analizy 
kosztów związanych z budową i utrzymaniem centrów han-
dlowych, usługi w zakresie wynajmowania miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, reklama, zarządzanie, czynności 
biurowe, sprzedaż detaliczna różnorodnych towarów w skle-
pie wielkopowierzchniowym, pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych, 36 doradztwo w zakresie organizo-
wania i kierowania działalnością gospodarczą w zakresie 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
usługi w zakresie kupna - sprzedaży, usługi wynajmu nieru-
chomości, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych, usługi 
wynajmu lokali handlowych i stoisk handlowych, usługi le-
asingu, usługi developerskie w zakresie usług finansowych 
dotyczące rozliczenia z budową i kupnem nieruchomości, 
prowadzenie generalnego zastępstwa inwestycyjnego 
w zakresie środków finansowych na budowę lub rozbudowę, 
modernizacja obiektu majątku trwałego, dzierżawa nieru-
chomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, doradztwo inwestycyjne, 41 usłu-
gi związane z organizacją wypoczynku i rozrywki, usługi 
instruktorów gimnastyki, salony fitness, użytkowanie sal ki-
nowych, sale koncertowe, salony gier, rezerwowanie miejsc 
na spektakle, informacja o rozrywce, rozrywka, organizowa-
ne przyjęć pod kątem rozrywki, usługi klubowe w zakresie 
edukacji lub rozrywki, obsługa sal kinowych, usługi związane 
z organizowaniem i obsługą dyskotek, 42 testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe 
i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, inspekcja towarów w zakresie 
kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, 
doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo tech-
niczne dotyczące testowania, certyfikacja [kontrola jakości], 
badanie jakości produktów, badania środowiska, badania 
przemysłowe obiektów technicznych, audyt jakości, analiza 
projektu produktu, analiza opracowywania produktu, analiza 
i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza i ocena 
dotycząca opracowywania produktów, kontrola artykułów 
spożywczych, kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, 
kontrola jakości dla osób trzecich, kontrola jakości dotycząca 
higieny artykułów żywnościowych, kontrola jakości w za-
kresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości 
w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości wy-
tworzonych produktów, projektowanie i testowanie w za-
kresie opracowywania nowych produktów, projektowanie 
i testowanie nowych produktów, ocena projektu produktu, 
ocena opracowywania produktu, ocena jakości produktów, 
monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testo-
wanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do ce-
lów certyfikacji, testowanie bezpieczeństwa produktów, te-
stowanie artykułów spożywczych, przeprowadzanie testów 
kontroli jakości, usługi testowania zgodności, usługi testowa-
nia w celu certyfikacji jakości lub standardów, usługi testo-
wania obciążenia stron internetowych, usługi projektowania 
dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, usługi 
doradcze w zakresie testowania produktów, usługi badaw-
czo-rozwojowe, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogra-
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mowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], 
usługi zapewnienia jakości, usługi w zakresie testów wspo-
maganych komputerowo, usługi uwierzytelniania (kontrola) 
wiadomości przekazywanych za pomocą telekomunikacji, 
usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych 
za pomocą telekomunikacji, doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompute-
rowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trze-
cich, administracja serwerów, planowanie, projektowanie 
i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, 
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania 
danych, opracowywanie systemów komputerowych, udzie-
lanie informacji na temat projektowania i opracowywania 
oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, two-
rzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony ko-
mórkowe, projektowanie, tworzenie i programowanie stron 
internetowych, zdalne administrowanie serwerem, zarządza-
nie usługami w zakresie technologii informacyjnych [TSM], 
43 restauracje, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej 
obsługi, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dosta-
wa, 44 usługi salonów fryzjerskich i salonów piękności.

(210) 499058 (220) 2019 04 21
(731) GIZA FILIP TADEUSZ HILLS WEAR, Żagań
(540) (znak słowny)
(540) HILLS
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, biżu-
teria szlachetna, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, 
sztuczna biżuteria, medaliony, biżuteria platynowa, imitacje 
biżuterii, biżuteria osobista, broszki, krzyżyki, bransoletki, 
pierścionki, perły, szpilki biżuteryjne, wisiorki biżuteryjne, 
wyroby biżuteryjne, broszki ozdobne, szpilki ozdobne, syn-
tetyczne kamienie, szkatułki na biżuterię, amulety będące 
biżuterią, biżuteria z diamentami, biżuteria ze szkła sztraso-
wego, wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia do bi-
żuterii, biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria 
z kryształu, kasetki na biżuterię, półszlachetne artykuły biżu-
teryjne, ozdoby z biżuterii sztucznej, biżuteria z metali nie-
szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, wpinki do klapy, 
biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z emalii cloisonné, 
srebrne nici, złote nici, biżuteria z emalii komórkowej, klamry 
ze srebra, oprawy będące częścią biżuterii, koraliki do wyro-
bu biżuterii, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, 
biżuteria z kamieniami szlachetnymi, kaboszony do wyrobu 
biżuterii, zwijane etui na biżuterię, agat stosowany w biżute-
rii, pierścionki z metali szlachetnych, druciki z metali szlachet-
nych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, części i akcesoria 
do biżuterii, bransoletki z tkaniny haftowanej, biżuteria wyko-
nana z hodowlanych pereł, biżuteria do noszenia na głowie, 
wisiorki z bursztynu będące biżuterią, ozdoby do uszu w po-
staci biżuterii, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, ozdoby 
na ubrania w postaci biżuterii, spinki do szali mające charak-
ter biżuterii, zawieszki do bransoletek z metali pospolitych, 
wpinki do klapy z metali szlachetnych, półfabrykaty z kamie-
ni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, półwy-
roby z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji 
biżuterii, łańcuszki, zawieszki, ozdoby jako biżuteria, 18 torby, 
torby sportowe, torby turystyczne, torby uniwersalne, torby 
podróżne, torby zakupowe, torby na garnitur, torby na ramię, 
torby na ubrania, małe torby dla mężczyzn, torby na obu-
wie, torby na kółkach, torby wykonane ze skóry, torby nara-

mienne dla dzieci, torby podróżne wykonane ze skóry, torby 
podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby na pas 
i na biodra, 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, su-
kienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszu-
le, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecię-
ca, kurtki, skarpetki, paski[odzież], 35 sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa odzieży, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży 
dziecięcej, odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży 
wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla 
dziewcząt i chłopców, odzieży wierzchniej dla dzieci, odzie-
ży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej, 
odzieży do spania, sukienek, sukni, t-shirtów, koszulek, bluz, 
bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej, bielizny 
męskiej, bielizny dziecięcej, kurtek, skarpetek, biżuterii, toreb, 
pasków.

(210) 499114 (220) 2019 04 24
(731) GARBACZ-KAJDA MAGDALENA, Warszawa; 

KUBASIEWICZ AGATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) newsme.pl

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.02
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, dostarczanie informacji gospodarczych 
i handlowych on-line, dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, dostarczanie informacji dotyczących biznesu, dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku 
w Internecie, kompilacja oraz produkcja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, kompilacja i rozpowszechnianie 
informacji prasowych za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, marketing imprez 
i wydarzeń, marketing internetowy, ogłoszenia drobne, 
opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie 
informacji handlowych i gospodarczych, organizacja sub-
skrypcji mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji 
pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług 
internetowych, prenumeraty dzienników elektronicznych, 
prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, pro-
mowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie 
portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, 
promowanie wydarzeń specjalnych, publikacja treści i ma-
teriałów reklamowych on-line, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi 
edycji tekstów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 499286 (220) 2019 04 29
(731) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ATLAS BUDUJEMY JUTRO

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.04.03, 26.04.05, 
26.04.18

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, żywice syntetyczne w stanie su-
rowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje 
chemiczne nieprzetworzone, kleje i zaprawy klejowe, kleje 
do mocowania okładzin i wykładzin, środki impregnujące, 
środki konserwujące do betonu (z wyjątkiem farb i olejów), 
chemiczne środki konserwujące do powierzchni budynków 
inne niż farby i oleje, preparaty do odtłuszczania stosowa-
ne w procesach produkcyjnych,produkty do spoinowania 
okładzin i wykładzin, silikony, roztwory kauczukowe, 2 farby, 
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpiecza-
jące drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 
pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompo-
zycje trwałe lub tymczasowe, podkłady, szpachlówki, po-
włoki gruntowe, środki zabezpieczające przed niszczeniem 
mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów prosz-
kowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych oraz rozcień-
czalniki do powyższych związków i preparatów, pigmen-
ty, barwniki do betonu, pigmenty rozproszone w wodzie 
do barwienia betonu, farby przemysłowe do zastosowania 
na powierzchniach betonowych, środki uszczelniające be-
ton (farby), środki do gruntowania betonu (farby), powłoki 
do wykańczania betonu, utwardzane promieniami powłoki 
do betonu, mieszanki powłokowe do konserwacji betonu 
(farby lub oleje), środki konserwujące beton będące farbami, 
środki konserwujące do użytku przeciw korozji, 17 kauczuk 
płynny, kauczuk chlorowany, kauczuk nitrylowy, kauczuk 
silikonowy, kauczuk naturalny, kauczuk surowy, kauczuk 
chloroprenowy, pochodne kauczuku, roztwór kauczukowy, 
mieszanki kauczukowe, kauczuk izobutylowo-izoprenowy, 
kauczuk ciekły [depolimeryzowany], płynny kauczuk buty-
lowy, mieszanki kauczuku silikonowego, kauczuk do izolacji 
termicznej, kauczuk do izolacji elektrycznej, wodoszczelne 
kołnierze z kauczuku, szczeliwa z kauczuku silikonowego, 
wypełnienia kauczukowe [materiały wyściełające], taśma 
kauczukowa do izolacji, wyroby z kauczuku do uszczelniania, 
kauczuk syntetyczny do użytku w produkcji, kauczuk latek-
sowy do użycia w produkcji, nieutwardzony kauczuk synte-
tyczny do użytku w produkcji, gutaperka, guma, azbest, mika 
i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, masy 
uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty 
płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia 
cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniają-
cych i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolujące, 
materiały budowlane z tworzyw sztucznych, płyty i okładzi-
ny izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, akrylowe żywice 
w postaci półproduktów, kit, wełna mineralna, uszczelki 
i uszczelnienia do instalacji wodnych, CO, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych, taśmy przylepne stoso-
wane do pakowania i w budownictwie, żywice syntetyczne, 
taśmy izolacyjne i uszczelniające, tkaniny izolacyjne, ma-
teriały z tworzyw sztucznych i gumy do wypychania, wata 

szklana do izolacji, materiały ciepłochronne, materiały wy-
ściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, rury giętkie nie-
metalowe, uszczelki i złączki do rur, półprzetworzone żywice 
syntetyczne, masy uszczelniające, szczeliwa do połączeń: 
preparaty do nadawania nieprzepuszczalności wyrobów ce-
mentowych i ceramicznych, roztwory kauczukowe, 19 mate-
riały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfa-
brykaty zawierające gips, gips jako materiał budowlany, gips 
do użytku w garncarstwie, zaprawy gipsowe, zaprawy bu-
dowlane, podłogi niemetalowe, zaprawy samopoziomujące, 
podłogi pływające, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
do systemów suchej zabudowy, asfalt, smoła i bitumy, masy 
bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, siatki wzmacnia-
jące niemetalowe, w tym z włókna szklanego, wyroby bu-
dowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki i kostka 
brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły i da-
chówki ceramiczne, belki, boazeria drewniana i niemetalo-
wa, deski, drewno budowlane, drewno fornirowane obrobio-
ne, drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi składane 
niemetalowe, klepka podłogowa, listwy drewniane, lufciki, 
okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne w po-
staci płyt, form, kształtowników, w tym drobnica, kołki, gałki, 
uchwyty i kółka, płytki ceramiczne, szkło budowlane, nieme-
talowe żaluzje zawijane, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, 
niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, 
betony, betonowe materiały budowlane, zaprawy cemen-
towe do łączenia elementów i wypełniania spoin, zaprawy 
do fugowania, 37 usługi budowlane, nadzór budowlany, 
konsultacje budowlane, wynajem sprzętu i maszyn budow-
lanych, usługi inspekcji budowlanej, usługi generalnych wy-
konawców budowlanych, usługi konstrukcyjne, usługi roz-
biórkowe i wyburzeniowe.

(210) 499288 (220) 2019 04 29
(731) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ATLAS MOŻESZ WIĘCEJ
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, żywice syntetyczne w stanie su-
rowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje 
chemiczne nie przetworzone, kleje i zaprawy klejowe, kleje 
do mocowania okładzin i wykładzin, środki impregnujące, 
środki konserwujące do betonu (z wyjątkiem farm i olejów), 
chemiczne środki konserwujące do powierzchni budynków 
inne niż farby lub oleje, preparaty do odtłuszczania stosowa-
ne w procesach produkcyjnych, produkty do spoinowania 
okładzin i wykładzin, silikony, 2 farby, pokosty, lakiery, środ-
ki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barw-
niki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, pokrywające 
powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe 
lub tymczasowe, podkłady, szpachlówki, powłoki grunto-
we, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne 
materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, 
płynnych, półpłynnych i rozpylanych oraz rozcieńczalniki 
do powyższych związków i preparatów, pigmenty, barwniki 
do betonu, pigmenty rozproszone w wodzie do barwienia 
betonu, farby przemysłowe do zastosowania na powierzch-
niach betonowych, środki uszczelniające beton (farby), środki 
do gruntowania betonu (farby), powłoki do wykańczania be-
tonu, utwardzane promieniami powłoki do betonu, mieszan-
ki powłokowe do konserwacji betonu (farby lub oleje), środki 
konserwujące beton będące farbami, środki konserwujące 
do użytku przeciw korozji, 17 kauczuk płynny, kauczuk chlo-
rowany, kauczuk nitrylowy, kauczuk silikonowy, kauczuk na-
turalny, kauczuk surowy, kauczuk chloroprenowy, pochodne 
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kauczuku, roztwór kauczukowy, mieszanki kauczukowe, kau-
czuk izobutylenowo-izoprenowy, kauczuk ciepły [depolime-
ryzowany],płynny kauczuk butylowy, mieszanki kauczuku 
silikonowego, auczuk do izolacji termicznej, kauczuk do izo-
lacji elektrycznej, wodoszczelne kołnierze z kauczuku, szcze-
liwa z kauczuku silikonowego, wypełnienia kauczukowe [ma-
teriały wyściełające], taśma kauczukowa do izolacji, wyroby 
z kauczuku do uszczelniania, kauczuk syntetyczny do użytku 
w produkcji, kauczuk lateksowy do użycia w produkcji, nie-
utwardzony kauczuk syntetyczny do użytku w produkcji, 
gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, masy uszczelniające termoizolują-
ce i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne i w postaci 
proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyski-
wania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budow-
nictwie, zaprawy izolujące, materiały budowlane z tworzyw 
sztucznych, płyty i okładziny izolacyjne, izolacyjne żywice 
akrylowe, akrylowe żywice w postaci półproduktów, kit, weł-
na mineralna, uszczelki i uszczelnienia do instalacji wodnych, 
CO, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych, ta-
śmy przylepne stosowane do pakowania i w budownictwie, 
żywice syntetyczne, taśmy izolacyjne i uszczelniające, tkani-
ny izolacyjne, materiały z tworzyw sztucznych i gumy do wy-
pychania, wata szklana do izolacji, materiały ciepłochronne, 
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, rury 
giętkie niemetalowe, uszczelki i złączki do rur, półprzetwo-
rzone żywice syntetyczne, masy uszczelniające, szczeliwa 
do połączeń: preparaty do nadawania nieprzepuszczalności 
wyrobów cementowych i ceramicznych, roztwory kauczu-
kowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, elementy bu-
dowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips jako materiał 
budowlany, gips do użytku w garncarstwie, zaprawy gipso-
we, zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe, zaprawy sa-
mopoziomujące, podłogi pływające, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne do systemów suchej zabudowy, asfalt, smoła 
i bitumy, masy bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, 
siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna szklane-
go, wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pu-
staki i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym 
cegły i dachówki ceramiczne, belki, boazeria drewniana i nie-
metalowa, deski, drewno budowlane, drewno fornirowane 
obrobione, drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi 
składane niemetalowe, klepka podłogowa, listwy drewniane, 
lufciki, okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne 
w postaci płyt, form, kształtowników, w tym drobnica, koł-
ki, gałki, uchwyty i kółka, płytki ceramiczne, szkło budow-
lane, niemetalowe żaluzje zawijane, niemetalowe żaluzje 
zewnętrzne, niemetalowe materiały budowlane do syste-
mów dociepleń, betony, betonowe materiały budowlane, 
zaprawy cementowe do łączenia elementów i wypełniania 
spoin, zaprawy do fugowania, 37 usługi budowlane, nadzór 
budowlany, konsultacje budowlane, wynajem sprzętu i ma-
szyn budowlanych, usługi inspekcji budowlanej, usługi ge-
neralnych wykonawców budowlanych, usługi konstrukcyjne, 
usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(210) 499289 (220) 2019 04 29
(731) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ATLAS POTĘGA TECHNOLOGII ŻELOWEJ
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, żywice syntetyczne w stanie su-
rowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje 
chemiczne nie przetworzone, kleje i zaprawy klejowe, kleje 
do mocowania okładzin i wykładzin, środki impregnujące, 

środki konserwujące do betonu (z wyjątkiem farm i olejów), 
chemiczne środki konserwujące do powierzchni budynków 
inne niż farby lub oleje, preparaty do odtłuszczania stosowa-
ne w procesach produkcyjnych, produkty do spoinowania 
okładzin i wykładzin, silikony, roztwory kauczukowe, 2 farby, 
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpiecza-
jące drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 
pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompo-
zycje trwałe lub tymczasowe, podkłady, szpachlówki, po-
włoki gruntowe, środki zabezpieczające przed niszczeniem 
mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów prosz-
kowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych oraz rozcień-
czalniki do powyższych związków i preparatów, pigmen-
ty, barwniki do betonu, pigmenty rozproszone w wodzie 
do barwienia betonu, farby przemysłowe do zastosowania 
na powierzchniach betonowych, środki uszczelniające be-
ton (farby), środki do gruntowania betonu (farby), powłoki 
do wykańczania betonu, utwardzane promieniami powłoki 
do betonu, mieszanki powłokowe do konserwacji betonu 
(farby lub oleje), środki konserwujące beton będące farbami, 
środki konserwujące do użytku przeciw korozji, 17 kauczuk 
płynny, kauczuk chlorowany, kauczuk nitrylowy, kauczuk si-
likonowy, kauczuk naturalny, kauczuk surowy, kauczuk chlo-
roprenowy, pochodne kauczuku, roztwór kauczukowy, mie-
szanki kauczukowe, kauczuk izobutylenowo-izoprenowy, 
kauczuk ciepły [depolimeryzowany], płynny kauczuk buty-
lowy, mieszanki kauczuku silikonowego, kauczuk do izolacji 
termicznej, kauczuk do izolacji elektrycznej, wodoszczelne 
kołnierze z kauczuku, szczeliwa z kauczuku silikonowego, 
wypełnienia kauczukowe [materiały wyściełające], taśma 
kauczukowa do izolacji, wyroby z kauczuku do uszczelniania, 
kauczuk syntetyczny do użytku w produkcji,kauczuk latek-
sowy do użycia w produkcji, nieutwardzony kauczuk synte-
tyczny do użytku w produkcji, gutaperka, guma, azbest, mika 
i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, masy 
uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty 
płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia 
cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniają-
cych i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolujące, 
materiały budowlane z tworzyw sztucznych, płyty i okładzi-
ny izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, akrylowe żywice 
w postaci półproduktów, kit, wełna mineralna, uszczelki 
i uszczelnienia do instalacji wodnych, CO, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych, taśmy przylepne stoso-
wane do pakowania i w budownictwie, żywice syntetyczne, 
taśmy izolacyjne i uszczelniające, tkaniny izolacyjne, ma-
teriały z tworzyw sztucznych i gumy do wypychania, wata 
szklana do izolacji, materiały ciepłochronne, materiały wy-
ściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, rury giętkie nie-
metalowe, uszczelki i złączki do rur, półprzetworzone żywice 
syntetyczne, masy uszczelniające, szczeliwa do połączeń: 
preparaty do nadawania nieprzepuszczalności wyrobów ce-
mentowych i ceramicznych, roztwory kauczukowe, 19 mate-
riały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfa-
brykaty zawierające gips, gips jako materiał budowlany, gips 
do użytku w garncarstwie, zaprawy gipsowe, zaprawy bu-
dowlane, podłogi niemetalowe, zaprawy samopoziomujące, 
podłogi pływające, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
do systemów suchej zabudowy, asfalt, smoła i bitumy, masy 
bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, siatki wzmacnia-
jące niemetalowe, w tym z włókna szklanego, wyroby bu-
dowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki i kostka 
brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły i da-
chówki ceramiczne, belki, boazeria drewniana i niemetalo-
wa, deski, drewno budowlane, drewno fornirowane obrobio-
ne, drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi składane 
niemetalowe, klepka podłogowa, listwy drewniane, lufciki, 
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okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne w po-
staci płyt, form, kształtowników, w tym drobnica, kołki, gałki, 
uchwyty i kółka, płytki ceramiczne, szkło budowlane, nieme-
talowe żaluzje zawijane, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, 
niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, 
betony, betonowe materiały budowlane, zaprawy cemen-
towe do łączenia elementów i wypełniania spoin, zaprawy 
do fugowania, 37 usługi budowlane, nadzór budowlany, 
konsultacje budowlane, wynajem sprzętu i maszyn budow-
lanych, usługi inspekcji budowlanej, usługi generalnych wy-
konawców budowlanych, usługi konstrukcyjne, usługi roz-
biórkowe i wyburzeniowe.

(210) 499520 (220) 2019 05 09
(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALPHAR ONE

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 14 akcesoria do ubrań: biżuteria, bransoletki, bre-
loczki, broszki jako biżuteria, kolczyki, ozdoby, spinki do kra-
watów, spinki do mankietów, łańcuszki do zegarków, biżu-
teria, biżuteria komórkowa, bransoletki, breloczki, naszyjniki, 
łańcuszki, breloczki do kluczy ozdobne, broszki, zegarki, kol-
czyki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, 
paski do zegarków, budziki, biżuteria do noszenia na głowie, 
biżuteria sztuczna, 25 ubrania, bielizna osobista, buty, nakry-
cia głowy, paski do spodni.

(210) 499522 (220) 2019 05 09
(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 dezodoranty, maseczki kosmetyczne, my-
dła, olejki do kąpieli, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do opalania, produkty perfumeryjne, antyperspiranty, dez-
odoranty, balsamy do ciała, balsamy do celów kosmetycz-
nych, brokat kosmetyczny, błyszczyki do ust, kosmetyki 
do brwi, chusteczki nasączane płynami lub preparatami ko-
smetycznymi, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, 
mleczka kosmetyczne, mleczka do ciała, olejki do ciała, płyny 
do pielęgnacji skóry, pomadki do ust, kosmetyczne prepa-
raty do golenia, chusteczki perfumowane, chusteczki pielę-
gnacyjne, cienie do powiek, dentystyczne płyny do płukania 
ust, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emalie do pa-
znokci, kadzidełka, woda kolońska, zestawy kosmetyków, 
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki upiększające, kosmetycz-
ne kredki do oczu, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, farby 
do włosów, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, 14 akcesoria 
do ubrań: biżuteria, bransoletki, breloczki, broszki jako biżu-
teria, kolczyki, ozdoby, spinki do krawatów, spinki do mankie-
tów, łańcuszki do zegarków, biżuteria, biżuteria komórkowa, 
bransoletki, breloczki, naszyjniki, łańcuszki, breloczki do klu-
czy ozdobne, broszki, zegarki, kolczyki, pierścionki, spinki 
do krawatów, spinki do mankietów, paski do zegarków, bu-

dziki, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria sztuczna, 
25 ubrania, bielizna osobista, buty, nakrycia głowy, paski 
do spodni.

(210) 499524 (220) 2019 05 09
(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) little kids

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 14 akcesoria do ubrań: biżuteria, bransoletki, bre-
loczki, broszki jako biżuteria, kolczyki, ozdoby, spinki do kra-
watów, spinki do mankietów, łańcuszki do zegarków, biżu-
teria, biżuteria komórkowa, bransoletki, breloczki, naszyjniki, 
łańcuszki, breloczki do kluczy ozdobne, broszki, zegarki, kol-
czyki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, 
paski do zegarków, budziki, biżuteria do noszenia na głowie, 
biżuteria sztuczna, 25 ubrania, bielizna osobista, buty, nakry-
cia głowy, paski do spodni.

(210) 499536 (220) 2019 05 09
(731) STOWARZYSZENIE MALINOWY KRÓL,  

Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALINOWY KRÓL

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.09.02, 26.13.25
(510), (511) 16 broszury, biuletyny informacyjne, ulotki, 
prospekty, formularze (blankiety, druki), kalendarze, mate-
riały drukowane, materiały piśmienne, plakaty, fotografie, 
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, etykiety z papieru lub 
kartony, opakowania z kartonu lub papieru, folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania, 31 świeże warzywa i owoce, su-
rowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, nieprzetworzone 
produkty rolne, ogrodnicze i leśne, 35 doradztwo w zakresie 
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, bada-
nia rynkowe, gromadzenie, opracowywanie i dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, usługi 
marketingowe i reklamowe, promocja sprzedaży cudzych 
produktów, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego 
w zakresie warzyw, owoców i nasion, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców warzyw, owo-
ców i nasion.
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(210) 499543 (220) 2019 05 09
(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 akcesoria do ubrań: biżuteria, bransoletki, bre-
loczki, broszki jako biżuteria, kolczyki, ozdoby, spinki do kra-
watów, spinki do mankietów, łańcuszki do zegarków, biżu-
teria, biżuteria komórkowa, bransoletki, breloczki, naszyjniki, 
łańcuszki, breloczki do kluczy ozdobne, broszki, zegarki, kol-
czyki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, 
paski do zegarków, budziki, biżuteria do noszenia na głowie, 
biżuteria sztuczna, 25 ubrania, bielizna osobista, buty, nakry-
cia głowy, paski do spodni.

(210) 499824 (220) 2019 05 16
(731) FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU MEDYCYNY 

ANIZJA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Anizja fundacja

(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 informacja marketingowa, doradztwo w za-
kresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, wy-
najem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 
wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, 36 zbiórki 
funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne, mia-
nowicie usługi finansowe, gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, usługi 
finansowe, sponsorowanie finansowe, gromadzenie fundu-
szy i sponsorowanie finansowe, usługi finansowe w zakresie 
zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, pozyskiwanie 
finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i roz-
rywkowych, doradztwo związane z pomocą finansową 
do celów edukacyjnych, wynajem nieruchomości, wynajem 
pomieszczeń, 38 zapewnianie dostępu do portali w Inter-
necie, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, 
prowadzenie portali internetowych medycznych, zapew-
nianie dostępu do blogów internetowych medycznych, 
41 publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, 
organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, wy-
dawanie publikacji medycznych, usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, zapewnianie zajęć kulturalnych, orga-
nizowanie imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, 
usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzanie konferencji, szkoleń, kursów, wykładów, pro-

dukcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, usługi 
publikacji, kursy szkoleniowe związane z medycyną, kosme-
tologią oraz marketingiem, 42 medyczne badania naukowe, 
badania naukowe, udostępnianie informacji naukowych, 
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, badania na-
ukowe w dziedzinie farmacji: badania naukowe z zakresu 
genetyki, usługi w zakresie testów naukowych, udzielanie 
informacji dotyczących badań naukowych: usługi doradcze 
dotyczące badań naukowych, wynajem sprzętu naukowe-
go i technologicznego, udostępnianie informacji w zakresie 
technologii naukowej, badania naukowe do celów medycz-
nych w zakresie chorób nowotworowych, udostępnianie 
informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych 
i ich leczenia, udzielanie informacji na temat badań medycz-
nych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań kli-
nicznych, badania kliniczne, badania laboratoryjne, badania 
w dziedzinie kosmetologii, 44 badania medyczne, badania 
przesiewowe, informacja medyczna, usługi medyczne, chi-
rurgia, chirurgia plastyczna, chirurgia naczyniowa, usługi ko-
smetyczne i kosmetologiczne, usługi medyczne w zakresie 
cukrzycy, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi 
diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze 
w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi informacji medycznej 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi medyczne 
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi opieki 
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez 
laboratorium medyczne, usługi medyczne w zakresie badań 
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-
-naczyniowego, usługi charytatywne, mianowicie świadcze-
nie usług medycznych, rehabilitacja fizyczna, zapewnianie 
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej.

(210) 499998 (220) 2019 05 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) polskawsieci
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie sa-
mochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, do-
starczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, 
usługi handlu elektronicznego, dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie progra-
mami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące 
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, do-
starczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe, 
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi 
finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie 
leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, 
wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynaj-
mowanych pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samo-
chodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi 
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie in-
formacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wy-
pożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi 
związane z parkowaniem samochodów.
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(210) 499999 (220) 2019 05 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) polskawsieci.pl
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie sa-
mochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, do-
starczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, 
usługi handlu elektronicznego, dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie progra-
mami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące 
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, do-
starczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe, 
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi 
finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie 
leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, 
wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynaj-
mowanych pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samo-
chodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi 
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie in-
formacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wy-
pożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi 
związane z parkowaniem samochodów.

(210) 500010 (220) 2019 05 20
(731) CLICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.01, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 komputerowe 
przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie bazami 
danych, kompilacja komputerowych baz danych, tworzenie 
komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi 
bazami danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych 
baz danych, kompilacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, zestawianie danych w komputerowych ba-
zach danych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu 
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania kompute-
rowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wyboru 
komputerów, usługi doradcze w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące użycia komputerów, promocja sprze-
daży, produkcja materiałów reklamowych, reklama i usługi 
reklamowe, 41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkole-
nia komputerowe, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, 
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia związane ze sprzę-
tem komputerowym, szkolenia w zakresie technik kompute-

rowych, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szko-
lenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, szkolenia 
w zakresie programowania komputerów, szkolenia związane 
z przetwarzaniem danych, szkolenia w zakresie przetwa-
rzania danych, szkolenia w zakresie konserwacji kompute-
rów, szkolenia z obsługi pamięci komputerowych, szkolenia 
w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia techniczne 
w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia z zakresu użytkowania 
komputerów, szkolenia w zakresie opracowywania syste-
mów oprogramowania, szkolenia w zakresie projektowania 
pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie opracowywa-
nia programów komputerowych, szkolenia związane z tech-
nikami przetwarzania danych, szkolenia w zakresie technik 
przetwarzania danych, szkolenia w zakresie projektowania 
systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie rozwija-
nia pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie projek-
towania programów komputerowych, szkolenia z zakresu 
obsługi programów komputerowych, szkolenia w zakresie 
obsługi systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie 
elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakre-
sie obsługi programów do przetwarzania danych, edukacja 
i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicz-
nych, 42 programowanie komputerów, programowanie 
oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie 
stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie bezpie-
czeństwa komputerów, usługi uwierzytelniania w zakresie 
bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie monito-
rowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi 
programowania komputerowego w zakresie bezpieczeń-
stwa danych elektronicznych, analizowanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpie-
czeństwa danych, usługi bezpieczeństwa komputerowego 
w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie 
bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagroże-
niom komputerowym, utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego 
oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami, usługi w za-
kresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów in-
formatycznych, udostępnianie programów bezpieczeństwa 
komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi 
bezpieczeństwa komputerowego w postaci administro-
wania certyfikatami cyfrowymi, monitorowanie systemów 
komputerowych do celów bezpieczeństwa, profesjonalne 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa 
danych elektronicznych.

(210) 500037 (220) 2019 05 20
(731) Bytedance UK Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) tiktokerzy
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, oprogramowa-
nie użytkowe do telefonów komórkowych, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony. 
pokrowce do smartfonów i telefonów komórkowych, etui 
na telefony komórkowe i smartfony, etui na smartfony, kijki 
do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, etui przy-
stosowane do telefonów komórkowych i smartfonów, paski 
do telefonów komórkowych lub smartfonów, baterie, łado-
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warki do baterii, ładowarki USB (ładowarki do baterii), kable 
USB, słuchawki [douszne], słuchawki [zakładane na głowę], 
słuchawki [zakładane na głowę], folie ochronne przysto-
sowane do smartfonów, telefonów komórkowych, inne 
akcesoria zaprojektowane do smartfonów lub telefonów 
komórkowych, 25 odzież, nakrycia głowy, skarpetki, szali-
ki, rękawiczki [odzież], obuwie (inne niż specjalne obuwie 
sportowe), 35 reklama, agencje reklamowe, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, 
rozpowszechnianie reklam, reklama poprzez wszystkie pu-
bliczne środki komunikacji, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, udostępnianie i wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne o dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, agencje informacji handlowej, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, 38 umożliwianie dostępu do usług apli-
kacji internetowych do celów komunikacji, usługi wysyłania 
SMS-ów/wiadomości z aplikacji przez komputer (komputery 
osobiste), przesyłanie informacji użytkowych za pośrednic-
twem Internetu, umożliwianie dostępu do usług wyszukiwa-
nia aplikacji na smartfony, komunikacja przez wirtualne sieci 
prywatne (VPN), elektroniczne dostarczanie obrazów i foto-
grafii za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
usługi telekomunikacyjne i przesyłania danych, usługi tele-
komunikacyjne w zakresie umożliwiania dostępu do danych, 
dźwięku lub obrazów, transmisja tekstu/zdjęć/wideo za po-
średnictwem aplikacji w smartfonach, transmisja informacji 
za pośrednictwem aplikacji na smartfony, transmisji, emisji 
i odbierania danych audio, wideo, obrazów nieruchomych 
i ruchomych, tekstu oraz danych, transfer danych za pośred-
nictwem usług on-line, umożliwianie dostępu do usług udo-
stępniania zdjęć typu P2P, zapewnianie dostępu do portalu 
do współdzielenia materiałów wideo, 41 edukacja, rozrywka 
i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi 
wydawnicze i reporterskie, organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyj-
ne i instruktażowe, administrowanie [organizacja] usługami 
rozrywkowymi, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej 
muzyki, fankluby, imprezy kulturalne, informacje dotyczące 
rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, prezentacja filmów, produkcja pokazów roz-
rywkowych obejmujących występy piosenkarzy, świadcze-
nie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, 
świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem taśm 
audio, udostępnianie filmów nie do pobrania, udostępnianie 
informacji dotyczących filmów, udostępnianie informacji on-
-line związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie 
zdjęć on-line nie do pobrania, udzielanie informacji dotyczą-
cych rozrywki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczą-
cych rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, sze-
rokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udzielanie 
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za po-
średnictwem sieci on-line i Internetu, usługi prezentacji au-
diowizualnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
rozrywkowych, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się 
nagraniami audio i wideo, usługi w zakresie organizowania 
widowisk kulturalnych, usługi w zakresie organizacji rozryw-
ki, usługi wideobiblioteki, 42 udostępnianie aplikacji opro-

gramowania przez witrynę, hosting obiektów sieciowych  
on-line na rzecz innych osób do dzielenia się treściami on-line, 
hosting platform w Internecie, programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, przecho-
wywanie danych elektronicznych, usługi oprogramowania 
jako usługi (SaaS), chmura obliczeniowa, hosting strony inter-
netowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć 
i filmów cyfrowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, 
hosting rozrywkowych treści multimedialnych, hosting mul-
timediów i aplikacji interaktywnych, hosting stron interneto-
wych, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line.

(210) 500071 (220) 2019 05 21
(731) GMURCZYK ANNA WIOLETA CUKIERNIA GMURCZYK, 

Nowe Załubice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodki Przystanek

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z lo-
dami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, zarzą-
dzanie biznesowe dla sklepów, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi 
w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, bezob-
sługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napo-
jów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesie-
niu do żywności, zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
innych, przez sklepy on-line, usługi reklamowe w zakresie 
zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści 
z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi 
reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe 
w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi handlu deta-
licznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoho-
lowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami 
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia 
barów kanapkowych, doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące zakładania barów kanapkowych, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbata-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z de-
serami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetyczny-
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mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementa-
mi diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekora-
cjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających czekoladki, usługi sprzedaży 
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z ar-
tykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoho-
lowymi, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie fran-
chisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące franchisingu, konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, pomoc przy zakłada-
niu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, usługi doradcze 
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, doradztwo dla kadry 
kierowniczej w zakresie franchisingu, porady odnośnie pro-
wadzenia firm w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsię-
biorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej związana z organizowaniem przed-
siębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 
usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, 
wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie 
franchisingu, 43 bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsłu-
gi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, 
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo 
kulinarne, dostarczanie informacji o usługach barów, dostar-
czanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek 
herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], informacja o usługach restauracyjnych, informacje 
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafete-
rie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, kontraktowe usługi w za-
kresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, ofero-
wanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organi-
zacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie 
bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, przygoto-
wywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, 
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, puby, restauracje oferujące dania na wynos, 
restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikate-
sy, restauracje z grillem, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie 
napojów alkoholowych, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żyw-
ności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowa-
nie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, spersonalizo-
wane usługi planowania posiłków za pośrednictwem stro-
ny internetowej, stołówki, zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, 
usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w napo-
je, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie 
restauracji [brasserie], usługi w zakresie pubów, usługi w za-

kresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakre-
sie kantyn, usługi w zakresie jedzenia na wynos,usługi w za-
kresie dostarczania napojów, usługi w zakresie bankietów, 
usługi świadczone przez bary bistro, usługi restauracyjne, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi ogródków piw-
nych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usłu-
gi restauracji fast-food, usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i napoje], usługi mobilnych restauracji, usługi koktajlbarów, 
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi doradcze związane 
z technikami pieczenia, usługi doradcze w zakresie przygo-
towania żywności, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinar-
nej, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi bufetów 
w zakresie barów koktajlowych, usługi barowe, usługi barów 
z sokami, usługi barów kawowych, usługi barów i restaura-
cji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów.

(210) 500113 (220) 2019 05 22
(731) WYSPA SOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYSPA SOLNA

(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.14
(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-
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-
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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 on-line 
związanych ze wznoszeniem budynków, udzielanie informa-
cji związanych z konstrukcją budynków, udzielanie informacji 
budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji 
budynków, 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, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, fitness 
kluby, prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness klubów, na-
uka aerial fitness, sport i fitness, usługi klubów zdrowia [fit-
ness], treningi zdrowotne i treningi fitness, instruktaż fitness 
do gry w golfa, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi 
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi 
szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usłu-
gi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi klu-
bów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], 
udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness 
za pomocą portalu on-line, 43 tymczasowe zakwaterowanie, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udo-
stępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych 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 za-
kwaterowania tymczasowego, dzierżawa metalowych i nie-
metalowych budynków przenośnych, obsługa zakwatero-
wania członków organizacji, organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, rezerwacja pokoi, rezerwacja za-
kwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwatero-
wania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, tymcza-
sowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji o tymczaso-
wym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udo-
stępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwatero-
wania, udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kem-
pingowych, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do ob-
sługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomiesz-
czeń na posiedzenia, udzielanie informacji dotyczących re-
zerwacji zakwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania [time share], usługi agencji w zakresie re-
zerwowania tymczasowego zakwaterowania, usługi agencji 
wynajmu mieszkań [time share], usługi biur podróży w zakre-
sie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur zakwaterowania, 
usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwate-
rowania tymczasowego, usługi charytatywne, mianowicie 
zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, usługi obiek-
tów gościnnych [zakwaterowanie], zapewnianie zakwatero-
wania tymczasowego w domach i mieszkaniach, zapewnia-
nie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, za-
pewnianie miejsc do tymczasowego odpoczynku dla pasa-
żerów, wypożyczanie namiotów, wynajmowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, wynajem pomieszczeń na przyję-
cia towarzyskie, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwa-
terowania, wynajem pawilonów, wynajem budynków prze-
nośnych, usługi zapewniania schronisk w nagłych wypad-
kach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], usługi 
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi 
w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie wymiany za-
kwaterowania [time share], usługi w zakresie kwater wczaso-
wych, usługi rezerwacji pokojów, usługi recepcyjne dla tym-
czasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wy-
jazdami], usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach 
handlowych, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów 
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, bary 
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, dokony-
wanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, 
dostarczanie informacji o usługach barów, dostarczanie żyw-
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ności i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, 
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informa-
cja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w za-
kresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], kon-
traktowe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napo-
jów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w kawiaren-
kach internetowych, oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w skle-
pach z pączkami, organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udostępnianie 
opinii na temat restauracji i barów, udostępnianie opinii 
na temat restauracji, udostępnianie informacji w postaci 
przepisów na drinki, udostępnianie informacji o zawodzie 
barmana, stołówki, serwowanie żywności i napojów w skle-
pach z pączkami, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, serwowanie żywności i napojów w kawia-
renkach 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, 44 spersonalizowane usługi planowa-
nia posiłków za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 500145 (220) 2019 05 23
(731) NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.23, 26.11.01, 26.11.06, 
26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, baterie elek-
tryczne, czarne skrzynki (rejestratory danych), czytniki kart, 
czytniki pasków magnetycznych, czytniki kart USB, czytniki 
etykiet (dekoderów), czytniki kart elektronicznych, czytniki 
kart chipowych, czytniki kart IC, czytniki RFID (wykorzystu-
jące technologię identyfikacji radiowej), czytniki optyczne 
kodów, sprzęt do przetwarzania danych, detektory pod-
czerwieni, diody świecące, drut miedziany izolowany, ekra-
ny wideo, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami 
zdalnego sterowania, elektroniczne systemy kontroli dostę-
pu do drzwi ryglowanych, elektryczne instalacje przeciw-
włamaniowe, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne 
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, gazometry (urządzenia pomiarowe), gniazdka, 
wtyczki i inne kontakty (złącza elektryczne), identyfikacyj-
ne karty magnetyczne, instalacje elektryczne, instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemy-
słowymi, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), 
interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne termina-
le z ekranami dotykowymi, kable elektryczne, kamery ter-
mowizyjne, kamery wideo, kodowane karty magnetyczne, 
kodowane karty-klucze, mikrofony, modemy, monitory 
(sprzęt komputerowy), nadajniki sygnałów elektronicznych, 
obiektywy (soczewki) optyka, programy komputerowe 
(oprogramowanie do pobrania), programy komputerowe 
nagrane, przewody elektryczne, przyrządy do wskazy-
wania temperatury, skrzynki akumulatorowe, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia monitorujące, inne niż do celów me-
dycznych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyjne, 
urządzenia zdalnego sterowania, wideofony, wykrywacze 
(detektory), wykrywacze dymu, zamki elektryczne, zawory 
elektromagnetyczne (przełączniki elektromagnetyczne), 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: 
alarmy, alarmy antywłamaniowe, baterie elektryczne, czar-
ne skrzynki (rejestratory danych), czytników kart, czytni-
ków pasków magnetycznych, czytników kart USB, czytni-
ków etykiet (dekoderów), czytników kart elektronicznych, 
czytników kart chipowych, czytników kart IC, czytników 
RFID (wykorzystujących technologię identyfikacji radio-
wej), czytników optycznych kodów, sprzęt do przetwarza-
nia danych, detektory podczerwieni, diody świecące, drut 
miedziany izolowany, ekrany wideo, elektroniczne breloki 
do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektro-
niczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, 
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne 
ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gazometry 
(urządzenia pomiarowe), gniazdka, wtyczki i inne kontakty 
(złącza elektryczne), identyfikacyjne karty magnetyczne, 
instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, inteligentne bran-
soletki (przyrządy pomiarowe), interaktywne tablice elek-
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troniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 
kable elektryczne, kamery termowizyjne, kamery wideo, 
kodowane karty magnetyczne, kodowane karty, kodowa-
ne klucze, mikrofony, modemy, monitory (sprzęt kompu-
terowy), nadajniki sygnałów elektronicznych, obiektywy 
[soczewki] [optyka], programy komputerowe (oprogramo-
wania do pobrania), programy komputerowe nagrane, prze-
wody elektryczne, przyrządy do wskazywania temperatury, 
skrzynki akumulatorowe, urządzenia do przetwarzania 
danych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia 
systemu GPS, urządzenia telewizyjne, urządzenia zdalnego 
sterowania, wideofony, wykrywacze (detektory), wykrywa-
cze dymu, zamki elektryczne, zawory elektromagnetycz-
ne (przełączniki elektromagnetyczne), administrowanie 
programami lojalnościowymi konsumenta, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
marketing w ramach wydawania oprogramowania, nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, optyma-
lizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materia-
łów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tele-
marketing, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 42 aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputero-
wego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania awa-
rii, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie 
jako usługa SaaS, powielanie programów komputerowych, 
prace badawcze i rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie systemów komputerowych, przecho-
wywanie danych elektronicznych, usługi doradcze w za-
kresie technologii, usługi doradcze w zakresie technologii 
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnej, usługi graficzne, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 
45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, 
usługi prawne, monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, śledzenie skradzionych przedmiotów, 
udzielanie licencji w ramach publikacji oprogramowania, 
zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 500263 (220) 2019 05 27
(731) WITKIEWICZ ROLAND WITKIEWICZ ROLAND 

CHAMPION, Grotniki
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CHAMPION dla nas każdy pupil jest championem... 
champi.pl

(531) 03.07.15, 03.05.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.06.03, 01.15.15, 
05.01.21, 05.03.13, 05.03.16, 05.11.11, 07.15.01, 24.17.02, 
27.05.01, 27.05.08, 29.01.15

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pośrednictwem internetu towarów zoologicznych, 
karmy i akcesoriów dla zwierząt .

(210) 500278 (220) 2019 05 27
(731) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REINTEGRA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe, 
zarządzanie ryzykiem, obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania 
rynkowe, usługi związane z organizowaniem, tworzeniem 
i prowadzeniem spółek, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, rekrutacja personelu, sprzedaż sprzętu medycz-
nego lub rehabilitacyjnego, sprzedaż dla osób trzecich usług 
medycznych i rehabilitacyjnych, reklama, 36 usługi związane 
z ubezpieczeniem i zawieranie umów ubezpieczeniowych, 
usługi świadczone ubezpieczonym i ubezpieczającym, 
ubezpieczenia zdrowotne, usługi gwarantowania ubezpie-
czeń od wypadków i zdrowotnych, zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, usługi finansowe, wycena finansowa, usługi 
kredytowe, 39 pomoc w przypadku awarii samochodu, ho-
lowanie, informacje i pośrednictwo w transporcie, transport 
sanitarny, transport osób chorych, transport osób niepełno-
sprawnych, 41 organizowanie, obsługa i prowadzenie szko-
leń oraz pracowni specjalistycznych, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
publikowanie książek, czasopism, tekstów, doradztwo zawo-
dowe, porady w zakresie zawodu lub zmiany zawodu, pora-
dy w zakresie kształcenia lub edukacji, prowadzenie kursów, 
44 działalność uzdrowiskowa, sanatoria, pensjonaty, opieka 
medyczna, opieka osób niepełnosprawnych oraz osób po-
szkodowanych, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 500312 (220) 2019 06 24
(731) ALGIZ EWA, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) RENOSKÓR
(510), (511) 2 farba do malowania skór licowych, farba 
do malowania skór zamszowych, szpachla do skóry, farba/la-
kier dekoracyjny, zmywacz do skór, utrwalacz do farb do skó-
ry, żywice - kosmetyk do skór licowych, olej przeciwrdzewny, 
lakiery rozpuszczalnikowe do skór.
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(210) 500498 (220) 2019 05 30
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) WILD WINE GENTLEMAN CHOICE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 500517 (220) 2019 05 30
(731) WOŹNIAK AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAXAW BIURO RACHUNKOWE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, audyt, księgowość i prowadzenie ksiąg, prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, skomputeryzowana księgo-
wość, usługi podatkowe.

(210) 500548 (220) 2019 05 31
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) progresiv
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków, 29 mięso, ryby, drób, dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, 
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, w tym 
odżywki dla kulturystów i/lub sportowców, substancje 
dietetyczne, żywność dietetyczna, koncentraty i odżywki 
wysokobiałkowe, węglowodanowe i wysokoenergetyczne 
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwa-
sami nie do celów medycznych zawarte w tej klasie na ba-
zie białka - w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, proszków, 
syropów, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji i przyrządzania napojów, na-
poje dietetyczne nie do celów medycznych, napoje wysoko-
energetyczne, węglowodanowe, witaminowe.

(210) 500586 (220) 2019 05 31
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKIAL JUNIOR w płynie

(531) 29.01.15, 27.05.01
(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) 500588 (220) 2019 05 31
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKIAL JUNIOR

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.17
(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 
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i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaleto-
we, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do hi-
gieny osobistej, olejki eteryczne,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 ko-
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświe-
żacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy 
ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płu-
kania jamy ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji 
włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze 
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty 
farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdro-
wia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów 
medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczni-
czych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy die-
ty, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy die-
ty, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medyczne-
go, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty 
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne 
do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produk-
ty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
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 ce-
lów 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, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła leczni-
cze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me-
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież 
medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do pod-
trzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urzą-
dzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chło-
dzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe 
do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500608 (220) 2019 07 03
(731) P.P.H.U. MARTECH-PLUS MARCIN MISTARZ  

SPÓŁKA JAWNA, Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARTECH

(531) 29.01.15, 26.15.03, 26.15.25, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.05, 
27.05.11, 27.05.17

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski kom-
paktowe i video, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące i sortujące mo-
nety, systemy do przetwarzania danych, sprzęt i komputery, 
urządzenia do gaszenia ognia.

(210) 500663 (220) 2019 07 12
(731) BRISTOL WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lane’s

(531) 29.01.04, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 33 destylowane napoje, alkohole wysokopro-
centowe, 43 usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 500692 (220) 2019 06 04
(731) LEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) PLZ
(510), (511) 9 karty magnetyczne zakodowane, karty z ukła-
dem scalonym lub mikroprocesorem, programy i opro-
gramowanie komputerowe, programy i oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i opro-
gramowanie do komputerowe do obsługi bankowości elek-
tronicznej, transakcji finansowych, oprogramowanie do gier 
komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane, 
programy komputerowe [software ładowalny], magne-
tyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, pamięci 
zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórko-
wego, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], aplika-
cje mobilne, 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy 
rynkowe, badania marketingowe, marketing, telemarketing, 
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badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, 
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych 
[próbek, druków, prospektów, broszur], prognozy ekono-
miczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z dzia-
łalnością gospodarczą, wyszukiwanie dla osób trzecich in-
formacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzo-
wane zarządzanie danymi, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji 
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej 
przy pomocy sieci internetowej, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom, udostępnianie komputero-
wych baz danych, księgowość, rozpowszechnienie ogłoszeń 
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów spon-
sorowanych, rachunkowość, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, zestawienia statystyczne, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary 
i usługi, za pośrednictwem Internetu, w zakresie: oprogra-
mowania komputerowego, gier komputerowych, publikacji 
i programów komputerowych edukacyjnych w dziedzinie 
prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finan-
sami, oszczędzania, inwestowania, prowadzenie programów 
lojalnościowych lub partnerskich, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych, usługi konsultacji biznesowych do-
tyczące rynków walutowych, 36 usługi finansowe, analizy 
finansowe, zarządzanie finansami, informacje finansowe, 
usługi bankowe, informacje bankowe, operacje bankowe, 
banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet [home 
banking], oszczędności za pośrednictwem banków, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, biura informacji kredytowej, 
notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, inwestycje ka-
pitałowe, lokaty kapitałowe, emisja, obsługa i usługi w zakre-
sie kart debetowych, kart kredytowych i kart typu „prepaid”, 
transakcje finansowe, transakcje finansowe za pośrednic-
twem łańcucha blokowego, transfer elektroniczny kapitału, 
operacje walutowe, wymiana walut, usługi ubezpieczenio-
we, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, 
usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi 
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie finansów 
i inwestycji, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyj-
nych, tworzenie funduszy inwestycyjnych, administrowa-
nie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, planowanie, 
monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja 
funduszy inwestycyjnych, usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie funduszy, usługi w zakresie usta-
nawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie 
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli 
inwestycyjnych, tworzenie i obsługa programów oszczęd-
nościowych, usługi maklerskie, usługi maklerskie związane 
z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towa-
rami giełdowymi i papierami wartościowymi, pośrednictwo 
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo 
i konsultacje finansowe w sprawach papierów wartościo-
wych, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdo-
wych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwesty-
cji giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi nabywania 
wierzytelności, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, 

tworzenie programów oszczędzania, 38 poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, transmisja informacji 
giełdowych i walutowych za pomocą mediów telekomuni-
kacyjnych, transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych 
dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi po-
przez terminale komputerowe, usługi udostępniania platfor-
my internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, 
udostępnianie i obsługa forów internetowych, udostępnia-
nie i obsługa internetowych chatroomów, usługi ogłoszeń 
elektronicznych [telekomunikacja], usługi portali komuni-
kacyjnych i informacyjnych, usługi udostępniania portalu 
z informacjami bankowymi, finansowymi, ubezpieczenio-
wymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi, prawnymi, 
podatkowymi oraz w zakresie edukacji w dziedzinie zarzą-
dzania finansami, prowadzenia działalności gospodarczej, in-
westowania, oszczędzania, 41 organizowanie i obsługa kon-
ferencji, kongresów, sympozjów, szkoleń w zakresie edukacji 
w dziedzinie finansów, działalności gospodarczej, oszczędza-
nia, inwestowania, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne 
on-line nie do pobrania, nauczanie w zakresie zarządzania 
finansami, inwestowania, oszczędzania, prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, sprawdziany edukacyjne, 42 przecho-
wywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego 
[blockchain], certyfikacja danych za pośrednictwem łańcu-
cha blokowego [blockchain], programowanie komputerów, 
projektowanie systemów komputerowych, hosting serwe-
rów transakcyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie 
stronami internetowymi, usługi wdrażania systemów kom-
puterowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja 
systemów komputerowych, dostarczanie [opracowywanie] 
wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania 
komputerowego.

(210) 500704 (220) 2019 06 05
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRAVOX Maxe

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 
25.03.05

(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-



Nr  ZT38/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 23

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) 500708 (220) 2019 06 05
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOVOX Express

(531) 01.11.01, 19.13.21, 02.01.01, 25.07.08, 25.07.20, 26.05.16, 
26.05.22, 26.11.09, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15

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

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

(210) 500711 (220) 2019 06 05
(731) ZEGARSKI TOMASZ ABC-HOLIDAY.PL, Niemcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WinterEvent CREATED BY ABC-HOLIDAY.PL

(531) 06.01.02, 02.07.13, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 organizacja i rezerwowanie wycieczek, orga-
nizacja wycieczek turystycznych, organizowanie i przepro-
wadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie podróży, 
planowanie trasy podróży, transport bagażu podróżnego, 
czarterowanie pojazdów podróżnych, transport drogowy 
podróżnych, transport lądowy podróżnych, rezerwacja bile-
tów na podróż, rezerwacja miejsc na podróż.

(210) 500720 (220) 2019 06 05
(731) PFI FUTURE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PORTO MOJITO

(531) 05.03.14, 05.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 rozrywka: organizowanie imprez rozrywko-
wych, centra rozrywkowe, ośrodki rozrywkowe, usługi roz-
rywkowe, prowadzenie parków rozrywki, organizacja wy-
staw do celów kulturalnych lub edukacyjnych.

(210) 500721 (220) 2019 06 05
(731) PIETRUSZKA SŁAWOMIR PPH PASŁAW, Mykanów
(540) (znak słowny)
(540) DESSI
(510), (511) 18 torebki damskie, portmonetki, 25 obuwie, 
paski damskie.

(210) 500722 (220) 2019 06 05
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAZY WHEEL fine wine

(531) 18.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 500723 (220) 2019 06 05
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAZY WHEEL fine wine

(531) 18.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 500728 (220) 2019 06 05
(731) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA 

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

(540) ŚWIAT PERUK

(531) 02.09.12, 27.05.01, 29.01.01, 02.03.02
(510), (511) 26 kosmyki włosów, ludzkie włosy, włosy 
do przedłużania, peruki.

(210) 500737 (220) 2019 06 05
(731) BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MUNDIVIE SPIRITS
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, 
koktajle alkoholowe, nalewki, whisky.

(210) 500738 (220) 2019 06 05
(731) TREPKA IWONA DOUX, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOUX CUKIERNIA KAWIARNIA

(531) 08.01.13, 01.01.01, 01.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, 32 napoje bezalkoholowe, 43 kawiarnia.

(210) 500740 (220) 2019 06 05
(731) TREPKA IWONA DOUX, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOUX CUKIERNIA KAWIARNIA

(531) 01.01.01, 01.01.04, 08.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, 32 napoje bezalkoholowe, 43 kawiarnia.

(210) 500745 (220) 2019 06 05
(731) KOSTRZEWA PRZEMYSŁAW RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) S.W.A.N.
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie do urządzeń elektronicznych, oprogramowanie 
na urządzenia przenośne, oprogramowanie rozrywkowe, 
oprogramowanie gier, gry komputerowe i wideo, aplikacje 
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mobilne, pobieralne oprogramowanie gier, pobieralne opro-
gramowanie komputerowe, pobieralne oprogramowanie 
do urządzeń elektronicznych i przenośnych, publikacje elek-
troniczne do pobrania, nagrania dźwiękowe i wideo.

(210) 500748 (220) 2019 06 05
(731) KOSTRZEWA PRZEMYSŁAW RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VOLFRAME
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie do urządzeń elektronicznych, oprogramowanie 
na urządzenia przenośne, oprogramowanie rozrywkowe, 
oprogramowanie gier, gry komputerowe i wideo, aplika-
cje mobilne, pobieralne oprogramowanie gier, pobieralne 
oprogramowanie komputerowe, pobieralne oprogramowa-
nie do urządzeń elektronicznych i przenośnych, publikacje 
elektroniczne do pobrania, nagrania dźwiękowe i wideo, 
42 projektowanie oprogramowania gier, komputerowego 
oraz do urządzeń elektronicznych i przenośnych, usługi roz-
rywkowe w zakresie gier komputerowych, wideo oraz apli-
kacji mobilnych, usługi wsparcia technicznego w zakresie 
oprogramowania gier, komputerowego oraz do urządzeń 
elektronicznych i przenośnych, usługi informacyjne i dorad-
cze w zakresie oprogramowania gier, komputerowego oraz 
do urządzeń elektronicznych i przenośnych.

(210) 500750 (220) 2019 06 05
(731) KOSTRZEWA PRZEMYSŁAW RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S.W.A.N.

(531) 03.07.06, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie do urządzeń elektronicznych, oprogramowanie 
na urządzenia przenośne, oprogramowanie rozrywkowe, 
oprogramowanie gier, gry komputerowe i wideo, aplikacje 
mobilne, pobieralne oprogramowanie gier, pobieralne opro-
gramowanie komputerowe, pobieralne oprogramowanie 
do urządzeń elektronicznych i przenośnych, publikacje elek-
troniczne do pobrania, nagrania dźwiękowe i wideo.

(210) 500757 (220) 2019 06 05
(731) ALBIŃSKI SERGIUSZ, ALBIŃSKA MAGDALENA FIRMA 

PRODUKCYJNO-HANDLOWA MUSTAF DENTAL 
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mustaf DENTAL

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty higieniczne do celów medycznych, 
wchłaniające artykuły higieniczne, chusteczki do celów 
medycznych, higieniczne śliniaki dentystyczne, higienicz-

ne śliniaki zabiegowe, higieniczne serwety dentystyczne, 
higieniczne serwety ochronne do celów dentystycznych 
lub medycznych, dwustronne serwety ochronne stoma-
tologiczne, chusteczki nasączane płynami farmaceutycz-
nymi, bandaże higieniczne, waciki do celów medycznych, 
10 prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła dla 
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, prze-
ścieradła na łóżka chorych, prześcieradła nieprzemakalne 
dla celów medycznych, prześcieradła sterylne, podkłady 
higieniczne, śliniaki stomatologiczne, serwety stomatolo-
giczne, pokrowce na fotele dentystyczne, pokrowce na za-
główki foteli dentystycznych, 35 usługi agencji importowo-
-eksportowych, agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
oraz zaopatrzenia medycznego mianowicie dla: przeście-
radeł do celów medycznych, podkładów higienicznych, 
śliniaków stomatologicznych, pokrowców na zagłówki 
i na fotele dentystyczne, higieniczne serwety ochronne, 
higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaży i wa-
cików higienicznych, chusteczek do celów medycznych, 
dwustronnych serwet stomatologicznych, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzedażą arty-
kułów higienicznych poprzez stronę internetową, usługi 
w zakresie sprzedaży materiałów higienicznych dla lekarzy 
stomatologów.

(210) 500758 (220) 2019 07 03
(731) P.P.H.U. MARTECH-PLUS MARCIN MISTARZ  

SPÓŁKA JAWNA, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORAM GRUPA MARTECH

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.07.25, 26.13.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ra-
towania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, 
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagra-
ne dyski kompaktowe i video, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczą-
ce i sortujące monety, systemy do przetwarzania danych, 
sprzęt i komputery, urządzenia do gaszenia ognia.

(210) 500760 (220) 2019 06 05
(731) TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wodzisław Śląski
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(540) (znak słowny)
(540) DOBROVIT
(510), (511) 30 syrop cukrowy do celów spożywczych, 
32 woda mineralna gazowana i niegazowana, napoje bezal-
koholowe, soki owocowe, syrop do napojów.

(210) 500766 (220) 2019 06 05
(731) JAKUBIAK MAREK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONFEDERACJA

(531) 03.07.01, 24.09.02, 24.09.09, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, 45 usłu-
gi w zakresie lobbingu politycznego.

(210) 500769 (220) 2019 07 03
(731) P.P.H.U. MARTECH-PLUS MARCIN MISTARZ  

SPÓŁKA JAWNA, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERGO MECHANIK GRUPA MARTECH

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.07.25, 26.13.25, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski kom-
paktowe i video, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące i sortujące mo-
nety, systemy do przetwarzania danych, sprzęt i komputery, 
urządzenia do gaszenia ognia.

(210) 500772 (220) 2019 06 05
(731) KLIMORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kozy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIMORS

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 drzwi chłodnicze i mroźnicze, komory chłod-
nicze i mroźnicze, instalacje klimatyzacyjne do pojazdów, 
37 instalacja, konserwacja, naprawa i modernizacja urzą-
dzeń chłodniczych i mroźniczych, instalacja, konserwacja, 

naprawa i modernizacja urządzeń klimatyzacyjnych, w tym 
zwłaszcza w pojazdach, instalacja, konserwacja, naprawa 
i modernizacja urządzeń do wentylacji i usuwania kurzu, 
w tym zwłaszcza w pojazdach, udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją urządzeń, budowa pa-
wilonów i sklepów targowych, montaż okien i drzwi, usługi 
napraw awarii pojazdów, 42 kontrola jakości, oceny technicz-
ne związane z projektowaniem, opracowywanie projektów 
technicznych, projektowanie sklepów, projektowanie mebli, 
projektowanie instalacji chłodniczych i mroźniczych, projek-
towanie budowlane, usługi technologiczne, usługi pomiaro-
we, usługi doradztwa technologicznego.

(210) 500773 (220) 2019 06 05
(731) PRĘDKI ŁUKASZ PAWEŁ GAPILOT, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) GAPILOT
(510), (511) 9 słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki 
(z zatyczkami, wkładkami do uszu), słuchawki telefonicz-
ne, słuchawki z modułem bluetooth aerometry, anteny, 
instrumenty do wyznaczania azymutu, barometry, boje 
sygnalizacyjne, busole, aparaty do rejestrowania czasu, 
dalmierze, daszki (osłony oczu), urządzenia diagnostyczne, 
dyktafony, urządzenia do transmisji i namierzania dźwię-
ku, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty, aparatura 
do przetwarzania informacji, interfejsy, kalkulatory, przyrzą-
dy pomiarowe, kombinezony ochronne dla lotników, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery 
przenośne, palmtopy, laptopy, komutatory, przyrządy mier-
nicze, suwaki logarytmiczne, maszty radiotelegraficzne, 
przyrządy meteorologiczne, telekomunikacyjne zespoły 
nadawczo-odbiorcze, urządzenia do rejestracji i odtwarza-
nia dźwięku, nakolanniki, komputery pokładowe do nawi-
gacji, urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne kaski 
dla uprawiania sportu, ochronne okulary dla uprawiania 
sportu, okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura 
do radiokomunikacji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji 
morskiej, wariometry, wysokościomierze, zatyczki do uszu, 
urządzenia do zdalnego sterowania, złączki, świetlne znaki 
nawigacyjne.

(210) 500774 (220) 2019 06 05
(731) KLIMORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kozy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIMORS

(531) 03.07.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 drzwi chłodnicze i mroźnicze, komory chłod-
nicze i mroźnicze, instalacje klimatyzacyjne do pojazdów, 
37 instalacja, konserwacja, naprawa i modernizacja urzą-
dzeń chłodniczych i mroźniczych, instalacja, konserwacja, 
naprawa i modernizacja urządzeń klimatyzacyjnych, w tym 
zwłaszcza w pojazdach, instalacja, konserwacja, naprawa 
i modernizacja urządzeń do wentylacji i usuwania kurzu, 
w tym zwłaszcza w pojazdach, udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją urządzeń, budowa pa-
wilonów i sklepów targowych, montaż okien i drzwi, usługi 
napraw awarii pojazdów, 42 kontrola jakości, oceny technicz-
ne związane z projektowaniem, opracowywanie projektów 
technicznych, projektowanie sklepów, projektowanie mebli, 
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projektowanie instalacji chłodniczych i mroźniczych, projek-
towanie budowlane, usługi technologiczne, usługi pomiaro-
we, usługi doradztwa technologicznego.

(210) 500776 (220) 2019 06 06
(731) POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giebnia
(540) (znak słowny)
(540) POLOMARKET POLSKI SUPERMARKET
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty jako przybory toaletowe, aromaty jako olejki 
eteryczne, olejki eteryczne jako aromaty do ciast, balsamy 
do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, chemiczne pro-
dukty do prania służące do ożywiania kolorów do użytku 
domowego, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
dezodoranty zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty kwiato-
we jako perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycz-
nych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecz-
nym, olejek miętowy jako olejek eteryczny, esencje eterycz-
ne, etui na szminkę, farby do brody, farby do włosów, henna 
jako barwnik kosmetyczny, jonony jako wyroby perfumeryj-
ne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdob-
na do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, 
kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) 
do prania, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czesząca, kreda malarska, 
krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku 
praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, lakiery jako 
środki do usuwania, lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki 
polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe po-
tpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające 
do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru 
tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzują-
ce, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby 
do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki 
do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek 
golteriowy, olejek jaśminowy, olejek migdałowy, olejek la-
wendowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat 
odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki do per-
fum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, olejki toaletowe, olejki do brwi, papier do pole-
rowania, wosk do parkietu, paski odświeżające oddech, paski 
wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków 
do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo jako wyroby per-
fumeryjne, płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym 
jako płótno ścierne, płukanki do oczu, nie do celów medycz-
nych, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, 
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów 
niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny 
intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do pod-
łogi, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, po-
piół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone 
w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antysta-
tyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia pro-
tez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
jako przybory toaletowe, preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania 
liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty 

do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do ody-
miania jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci, pre-
paraty do polerowania, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania 
chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty 
do samoopalania jako kosmetyki, preparaty do udrażniania 
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów 
gospodarstwa domowego, preparaty do wybawiania plam, 
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty 
ściągające do celów kosmetycznych, papiery toaletowe, 
krochmal jako preparaty wygładzające, produkty do odświe-
żania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciw-
potowe mydła, puder do twarzy, pumkes, rdza jako prepara-
ty do usuwania, roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy 
sztuczne, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna 
do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, 
szampony, szampony dla zwierząt jako nielecznicze prepara-
ty pielęgnacyjne, szampony dla zwierząt domowych jako 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji, sztuczne paznokcie, 
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, pasty jako środki do konserwacji skó-
ry, środki do namaczania prania, środki do polerowania pod-
łóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg jako prepa-
raty do szorowania, środki zapachowe odświeżające powie-
trze, środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie 
do zmywarek naczyń, ultramaryna w postaci środków wy-
bielających stosowane w pralnictwie, środki wygładzające 
i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, talk 
kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpentyny jako 
olejki eteryczne, tlenek glinu jako materiał ścierny, tłuszcze 
do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów ko-
smetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina ko-
smetyczna, węglik krzemu jako materiał ścierny, węglik me-
tali jako materiał ścierny, woda kolońska, woda lawendowa, 
woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycz-
nych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów, 
wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk pral-
niczy, wosk szewski, wybielacze jako odbarwiacze służące 
do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnic-
twie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybiela-
nia zębów, 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, świece 
zapachowe, światełka nocne jako świeczki, świece, węgiel, 
wosk do nart, podpałki, podpałki papierowe do zapalania, 
pasta do obuwia, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne 
z wyposażeniem, białkowe suplementy diety, błonnik pokar-
mowy, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, 
kadzidełka do odstraszania owadów, kompresy, leki dla ludzi, 
leki wzmacniające, lepy na muchy, lepy na muchy w postaci 
taśmy, odżywcze suplementy diety, owadobójcze szampony 
dla zwierząt, papier przeciwmolowy, pieluszki dla niemowląt, 
pieluchomajtki dziecięce, plastry, podpaski higieniczne, pre-
paraty witaminowe, środki przeciwbólowe, środki przeciw-
gorączkowe, tampony, żywność dla niemowląt, 8 młotki jak 
narzędzia ręczne, młotki drewniane jako narzędzia ręczne, 
noże, noże ceramiczne, noże do pizzy nieelektryczne, noże 
do usuwania rybich łusek, noże kuchenne, noże myśliwskie, 
noże ogrodnicze do przycinania roślin, nożyce, nożyce 
ogrodnicze, nożyczki, obcinacze do paznokci elektryczne 
lub nieelektryczne, osełki do ostrzenia, ostrzałki, nieelek-
tryczne otwieracze do puszek, pęsety do depilacji, pilniki, 
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pilniki do paznokci, pincety, elektryczne lub nieelektryczne 
polerki do paznokci, pompki ręczne, przecinaki jako narzę-
dzia ręczne, elektryczne lub nieelektryczne przybory do de-
pilacji, scyzoryki, sekatory, sztućce, sztućce stołowe, nieelek-
tryczne śrubokręty, widelce, widełki do pielenia, widły, wier-
tarki ręczne piersiowe, wiertła jako części narzędzi ręcznych, 
zalotki do rzęs, zestawy do golenia, zestawy do manicure, 
elektryczne zestawy do manicure, zestawy do pedicure, że-
lazka, żelazka do karbowania, żyletki, 9 alkoholomierze, biu-
rowe urządzenia do dziurkowania kart, baterie elektryczne, 
czujniki, diody świecące LED, dyktafony, dyskietki, elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, elektroniczne terminarze oso-
biste, elektryczne dzwonki do drzwi, etui na okulary, etui 
na smartfony, gaśnice, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kon-
takty jako złącza elektryczne, gwizdki do przywoływania 
psów, gwizdki sygnalizacyjne, igły gramofonowe, kalkulatory 
kieszonkowe, kamery wideo, kamizelki ratunkowe, kasety wi-
deo, kaski do jazdy konnej, klepsydry jako czasomierze, kla-
wiatury komputerowe, koce gaśnicze, komputery, podręcz-
ne komputery przenośne, ładowarki do baterii, lampy bły-
skowe do aparatów fotograficznych, lampy błyskowe jako 
fotografia, liczniki, liczydła, lornetki, lupy jako optyka, lustra 
jako optyka, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, 
magnetofony, magnetowidy, maski do nurkowania, maski 
ochronne, megafony, miarki jako przyrządy miernicze, miary, 
miarki krawieckie, modemy, monitory jako sprzęt kompute-
rowy, myszy jako sprzęt do przetwarzania danych, naboje 
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, obudowy 
głośników, ochraniacze zębów, ochraniacze głowy do upra-
wiania sportu, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, od-
blaskowe kamizelki ochronne, odtwarzacze kaset, odtwarza-
cze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarza-
cze płyt kompaktowych, odważniki, okulary, okulary 3D, 
okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania 
sportu, oprawki do okularów, oprogramowanie gier, optycz-
ne nośniki danych, pamięci zewnętrzne USB, plandeki 
ochronne, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe jako au-
dio-wideo, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki 
na szkła kontaktowe, pokrowce do tabletów, pokrowce 
na laptopy, pokrowce na smartfony, ramki cyfrowe do zdjęć, 
radia samochodowe, radia jako odbiorniki radiowe, subwo-
ofery, suwmiarki, szkła kontaktowe, tablety, telefony, telefony 
bezprzewodowe, telefony komórkowe, tuby do głośników, 
torby do noszenia komputerów, wagi analizujące masę ciała, 
wagi dla niemowląt, wagi łazienkowe, wzmacniacze, wykry-
wacze dymu, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zatycz-
ki do uszu do nurkowania, 16 globusy, gumki do ścierania, 
gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztuczne-
go do opakowywania, etykiety i papieru lub kartonu, dozow-
niki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do ryso-
wania, filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, 
krauk jako klej rybi do papieru lub do użytku domowego, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowa-
nia, inne niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, 
komiksy, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmien-
ne, koperty na butelki z papieru lub kartonu, materiały do pi-
sania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materia-
ły piśmienne, maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki, 
naklejki jako materiały piśmienne, obrazy i zdjęcia, papier ry-
żowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papiero-
we podkładki pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, perio-
dyki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły 
biurowe, pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół pa-
pierowe, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długo-
pisów i ołówków, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, 

przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje 
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami jako artyku-
ły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy pa-
pierowe, ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory 
na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, sko-
roszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania w postaci zestawów, teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania jako artykuły papiernicze, temperówki 
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papiero-
we, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, to-
rebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru lub 
tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na od-
chody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki papiero-
we, zakładki do książek, wzory do haftowania, wzory do kal-
kowania, wałki do malowania ścian, worki na śmieci wykona-
ne z papieru lub z tworzyw sztucznych, wskaźniki do poka-
zywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki 
do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszy-
wacze jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, 18 laski, kijki 
marszowe i trekkingowe, chlebaki, obroże dla zwierząt, 
odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, paraso-
le, plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizy-
tówki, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, 
torby, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby 
na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne z pa-
skiem na ramię, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki 
z kółkami, 20 lustra (srebrzone szkło), materace, krzesła, kosze 
niemetalowe, materace dmuchane, do celów niemedycz-
nych, parawany jako meble, poduszki dla zwierząt domo-
wych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, po-
ściel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynie na narzędzia, nie-
metalowe, puste, stojaki na parasole, stojaki na ręczniki jako 
meble, stojaki na czasopisma, stojaki, półki, stoliki ruchome 
pod komputery, stoły, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki 
na torby, niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, tace nie-
metalowe, tablice do zawieszania kluczy, zamknięcia do po-
jemników niemetalowe, zasłony dekoracyjne z koralików, 
21 dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki 
na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelek-
tryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuch-
ni, deski do prasowania, butelki, butelki chłodnicze, butelki 
na napoje dla podróżnych, cedzaki do użytku domowego, 
brytfanny, balony szklane jako pojemniki, dzbanki do kawy, 
nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, 
dziadki do orzechów, filiżanki, elektryczne i nieelektryczne 
korkociągi, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do wycina-
nia ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, foremki jako 
przybory kuchenne, formy i foremki jako przybory kuchen-
ne, frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące, gąbki 
do użytku domowego, gąbki do makijażu, gąbki ścierne 
do szorowania skóry, gąbki toaletowe, garnki, garnki kuchen-
ne, konewki, kieliszki do jajek, karafki na alkohol, ircha 
do czyszczenia, klatki dla zwierząt domowych, klosze 
do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kom-
plety do likierów, końcówki do szczoteczek elektrycznych, 
grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, grzebienie, grze-
bienie dla zwierząt, gofrownice do ciast nieelektryczne, ko-
sze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domo-
wego, kosze na papier, kosze na śmieci, koziołki pod noże 
na stół, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, ku-
fle, kubły, kufle na piwo, kuwety dla zwierząt domowych, 
łapki do garnków, łapki na insekty, lejki, foremki do lodu, ło-
patki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użyt-
ku kuchennego, łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki do mie-
szania jako przybory kuchenne, łyżki do polewania pieczeni 
jako utensylia kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, 
naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia do mieszania 
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koktajli, mopy, miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, 
ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, miotły, mied-
nice jako naczynia, mieszadełka do koktajli, blendery jako 
miksery, nieelektryczne, do celów domowych, miotełki 
do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, maselniczki, 
materiały do polerowania w postaci ściereczek, maty do pie-
czenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstyl-
nych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów 
i mrożonych napojów, naczynia szklane do napojów, nici 
dentystyczne, nieelektryczne młynki kuchenne, nocniki, od-
kurzacze nieelektryczne, ozdoby z porcelany, packi na mu-
chy, parowary nieelektryczne, pałeczki jako sprzęt kuchenny, 
patelnie, patery, pędzle do golenia, pokrywki do garnków, 
pokrowce na deski do prasowania, pojemniki termoizolacyj-
ne, pojemniki na wykałaczki, pojemniki na olej, ocet, sól 
i pieprz, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki 
na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin służące do układania 
kwiatów, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z mate-
riałów tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podgrzewacze 
do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, pędzle kosme-
tyczne, pędzle kuchenne, pieprzniczki, koszyki piknikowe 
z naczyniami, pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipie-
niu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, pół-
miski służące jako tace, półmiski do jarzyn, polerujące mate-
riały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru i ka-
mieni, porcelana, prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, 
prasy do tortilli, nieelektryczne jako przybory kuchenne, 
prawidła do butów, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, 
przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przepy-
chaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze popiołu 
do użytku domowego, przesiewacze, sita jako przybory go-
spodarstwa domowego, przybory do użytku w gospodar-
stwie domowym, przybory kosmetyczne, przybory kuchen-
ne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, 
przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy 
do demakijażu, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy 
do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, salaterki, 
ruszty kuchenne, rozpylacze zapachowe, rondle ceramiczne, 
rondle, rozpylacze do perfum, rozpylacze środków odstra-
szających komary podłączane do gniazdka, rękawice do gril-
la, rękawice do piekarnika, rękawice do polerowania, rękawi-
ce do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice 
ogrodnicze, rękawice do mycia samochodów, puszki do pu-
dru, ręczne młynki do kawy, pudełka na herbatę, pucharki 
na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka 
szklane, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania, ścier-
ki do mycia podłóg, separatory piankowe do palców stóp 
do użytku podczas pedicure, serwetniki, serwisy do herbaty, 
serwisy do kawy jako zastawa stołowa, serwisy jako zastawa 
stołowa, sitka do herbaty, sitka do konewek, sitka do zaparza-
nia herbaty, skarbonki, skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, 
słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, statuetki 
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, stojaki na pędzle do go-
lenia, stroiki na świece, suszarki do bielizny, świeczniki, szkla-
ne naczynia do picia, szczypce do sałaty, szczypce do lodu, 
szczypce do cukru, szczotki do szorowania, szczotki do mycia 
naczyń, szczotki do dywanów, szczotki do misek klozeto-
wych, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia pojemni-
ków, świeczniki służące do oprawy, syfony na wodę gazowa-
ną, szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki 
do rzęs, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elek-
tryczne, szczotki, szklane zatyczki, szmatki do czyszczenia, 
szpatułki kosmetyczne, szpilki kuchenne metalowe, szufelki 
lub przyrządy do zbierania okruszków, tace do użytku domo-
wego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, tale-

rze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów 
kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termo-
sy, termosy do napojów, wiaderka do kostek lodu, wazy 
do zup, wazony, wanienki dla niemowląt przenośne, wałki 
do ciasta domowe, urządzenia rozpylające do aerozoli, 
nie do celów medycznych, trzonki mioteł, uchwyty na gąbki, 
torby izotermiczne, tłuczki do użytku kuchennego, torebki 
do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki do dywa-
nów, nie będące maszynami, trzepaczki nieelektryczne, ubi-
jaczki nieelektryczne do użytku domowego, wieszaki 
na ręczniki w postaci prętów i kół], wkłady chłodzące 
do schładzania żywności i napojów, wykałaczki, zastawa sto-
łowa, zamknięcia pokrywek do garnków, zestawy do przy-
praw, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zrasza-
cze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 24 bielizna 
stołowa i pościelowa, bielizna pościelowa i koce, bieżniki 
stołowe z materiałów tekstylnych, brokaty, filc, kołdry, koce 
dla zwierząt domowych, kapy na łóżka, kotary na drzwi jako 
zasłony, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia mebli z two-
rzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, narzuty na łóż-
ka, moskitiery, pledy podróżne, papierowe narzuty na łóżka, 
pokrycie na materace, poszewki na poduszki jako poszwy 
na poduszki, prześcieradła na łóżka, ręczniki, rękawice kąpie-
lowe, ścierki do osuszania szkła jako ręczniki, ściereczki 
do usuwania makijażu, serwetki tekstylne, serwety na stół 
niepapierowe, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem 
dla niemowląt, śpiwory, zasłony prysznicowe z materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub 
z tworzyw sztucznych, zasłony, uchwyty do zasłon z materia-
łów tekstylnych, 25 apaszki jako chustki, bandany na szyję, 
berety, bielizna osobista, biustonosze, bielizna wchłaniająca 
pot, boa na szyję, bokserki, body jako bielizna, bryczesy, bot-
ki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki 
jako apaszki, cylindry jako kapelusze, czapki jako nakrycia 
głowy, czepki pod prysznic, czepki kąpielowe, daszki do cza-
pek, daszki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, espadry-
le, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne 
krawaty, futra jako odzież, garnitury, getry jako ochraniacze 
zakładane na buty, gorsety, gorsety jako bielizna damska, 
halki jako bielizna, halki, półhalki, kalosze wkładane na obu-
wie, kamizelki, kapelusze papierowe jako odzież, kamizelki 
dla rybaków, kąpielówki, kaptury jako odzież, kimona, kimo-
na do karate, kimona japońskie, kombinezony, kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, ko-
szule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim ręka-
wem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki jako 
odzież, kombinezony jako odzież, legginsy, liberie, majtki, 
majtki damskie, majtki dziecięce jako odzież, maski na oczy 
do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, myc-
ki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ra-
miona, nauszniki jako odzież, obuwie, obuwie gimnastyczne, 
obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane 
z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież 
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież 
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelek-
tryczne, okrycia wierzchnie jako odzież, pończochy, poncza, 
podwiązki do skarpetek, podwiązki, podkoszulki sportowe, 
podkoszulki bez rękawów, płaszcze kąpielowe, piżamy, piko-
wane kurtki jako odzież, palta, pantofle domowe, pantofle 
kąpielowe, paski jako odzież, pasy do przechowywania pie-
niędzy jako odzież, pasy elastyczne wyszczuplające jako bie-
lizna, pelerynki, opaski na głowę, poszetki, pulowery, rajsto-
py, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym pal-
cem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, śliniaki niepapie-
rowe, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje 
na maskaradę, stroje przeciwdeszczowe, stroje plażowe, su-
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kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szali-
ki, szarfy do ubrania, szlafroki, trykoty, trykoty jako ubrania, 
walonki jako buty filcowe, turbany, woalki, welony jako 
odzież, wyprawki dziecięce jako odzież, wyroby pończoszni-
cze, 26 broszki jako dodatki do ubrań, cekiny do ubrań, deko-
racyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki, kokardy 
do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, igły, guziki, 
girlandy sztuczne, gąbki do upinania włosów w kok, kosmyki 
włosów, kwiaty sztuczne, łaty przyklejane na gorąco do re-
peracji wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, 
ozdobne plakietki, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, 
pióra jako dodatki do ubrań, sztuczne owoce, szpilki do wło-
sów, spinki jako klamerki do włosów, spinki do włosów, siatki 
na włosy, przepaski do włosów, poduszeczki do igieł, podu-
szeczki do szpilek, spinki wsuwki do włosów, sprężynki 
do włosów jako akcesoria do włosów, sprężynki jako akceso-
ria do włosów, sztuczne rośliny, wsuwki do kręcenia włosów, 
wsuwki do włosów, zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne 
do toreb, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub bre-
loków do kluczy, 27 dywaniki i maty samochodowe, dywany, 
chodniki i maty, maty, maty anty poślizgowe, maty do jogi, 
maty łazienkowe jako dywaniki, maty gimnastyczne, maty 
z trzciny, 28 artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, body-
board, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyż-
wiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra 
w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry 
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towa-
rzyskie, gry z obręczami, grzechotki, figurki do zabawy, dyski 
latające, dyski sportowe, dżojstiki do gier wideo, dzwonki 
na choinkę, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, 
drony (zabawki), choinki z materiałów syntetycznych, deski 
do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajno-
gi jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pisto-
letów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki, ka-
poki do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, 
kije golfowe, kije hokejowe, konstrukcyjne klocki do zabawy, 
kota do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki 
do kijów bilardowych, konie na biegunach jako zabawki, 
kontrolery do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, 
maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania, łóżka 
dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości do gry, kreda 
do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bi-
lardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, mode-
le pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części 
strojów sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły 
sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświe-
tleniowych i słodyczy, papierowe czapeczki na przyjęcia, 
pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów jako arty-
kuły sportowe, pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, plansze do gry 
w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, 
pneumatyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły 
sportowe, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tar-
cze, rzutki, strzałki jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako 
zabawki, rzut podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawi-
ce golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawi-
ce bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako akcesoria do gier, 
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, podbieraki dla węd-
karzy, proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa, 
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, 
śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki 
na przyjęcia, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki 
wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki 
do choinek, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpu-
le do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące 
karuzele dla dzieci jako mobile, układanki jako puzzle, tram-
poliny, trampoliny jako artykuły sportowe, torby na kije gol-

fowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, 
torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki 
treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domo-
wych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiec-
twa i wędkarstwa, zestawy modeli w zmniejszonej skali 
do składania jako zabawki, żetony do gier hazardowych, żyłki 
wędkarskie, 29 ajvar jako pasta z papryki, bakłażanów i czosn-
ku, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, białka jajek, bekon, 
bita śmietana, bulgogi jako koreańskie danie z wołowiny, bu-
lion jako preparaty do produkcji, cebula konserwowana, gu-
acamole jako pasta z awokado, grzyby konserwowane, gro-
szek konserwowy, galbi jako danie z grillowanego mięsa, 
galarety mięsne, galaretki owocowe, galaretki, flaki, frankfur-
terki, filety rybne, fasolka konserwowa, falafel, dżemy, dziczy-
zna, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej 
zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób, nie-
żywy, dżem imbirowy, homary nieżywe, hummus jako pasta 
z ciecierzycy, hot dogi w cieście kukurydzianym, ikra rybia 
przetworzona, jagody, konserwowane, jaja, jaja w proszku, 
jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, 
kawior, kefir jako napój mleczny, kiełbaski do hotdogów, kieł-
baski w cieście, kiszone warzywa jako kimchi, klej rybi spo-
żywczy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, 
kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosoło-
we, konserwowane ryby, miąższ owoców, masło kokosowe 
jako olej kokosowy, masło kakaowe, masło, małże nieżywe, 
margaryna, marmolada, masło arachidowe, łosoś, nieżywy, 
nieżywe małże jako mięczaki, liofilizowane warzywa, liofilizo-
wane mięso, langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinar-
nych, łój spożywczy, konserwowane warzywa, korniszony, 
konserwy rybne, krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewet-
ki różowe nieżywe, krewetki nieżywe, krokiety, kukurydza 
cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana, mięso i wędliny, 
mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, 
migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albumi-
nowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinar-
nych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinar-
nych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów 
kulinarnych, mrożone owoce, mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, mleko z orzeszków ziemnych, mleko 
w proszku, mleko sojowe, mleko sfermentowane, mleko 
skondensowane, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje 
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka koko-
sowego, olej słonecznikowy do celów spożywczych, ostrygi 
nieżywe, orzechy ziemne przetworzone, orzechy preparo-
wane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy kandyzowa-
ne, orzechy aromatyzowane, opiekane wodorosty, oliwki 
konserwowane, olej z siemienia lnianego do celów kulinar-
nych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłocze-
nia, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orze-
cha palmowego do żywności, napoje na bazie mleka orze-
chowego, nasiona, przetworzone, nasiona słonecznika prze-
tworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy do celów 
spożywczych, olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożyw-
czy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, owoce 
konserwowane, owoce gotowane, owoce konserwowane 
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta 
z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pasty na bazie 
orzechów, pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie 
ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, 
potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, 
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, 
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, ryby, ryby 
solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieży-
we, serwatka, skórki owocowe, skorupiaki, nieżywe, śledzie, 
nieżywe, smalec, śmietana na bazie warzyw, śmietana jako 
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produkty mleczarskie, soczewica konserwowana, soja kon-
serwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinar-
nych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do goto-
wania, sos żurawinowy jako kompot, spożywczy olej kokoso-
wy, spożywczy olej kukurydziany, przetwory do zup jarzyno-
wych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, riażenka 
jako prażone zsiadłe mleko, rodzynki, spożywczy olej seza-
mowy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, substytuty 
mleka, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, tahini jako pa-
sta z ziarna sezamowego, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konser-
wowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa 
liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wą-
troba, wieprzowina, składniki do sporządzania zup, zupy, 
zsiadłe mleko, żółtka jajek, żelatyna, wywar, bulion, wiórki 
kokosowe, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż 
gwiaździsty, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aro-
maty kawowe, aromaty do żywności w postaci preparatów, 
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi jako na-
dziewane kluski gotowane na parze, batony zbożowe, bibim-
bap jako ryż z warzywami i wołowiną, preparaty usztywnia-
jące do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka 
tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy jako pro-
dukty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow 
jako przyprawa, chutney jako ostry, gęsty sos, ciasto w posta-
ci masy do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy-
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki mię-
towe, curry jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy, cy-
namon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, czosnek 
mielony jako przyprawa, dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, 
drożdże, dulce de leche jako kajmak, enzymy do ciast, gałka 
muszkatołowa, gimbap jako koreańskie danie z ryżu, glazury 
do szynki, glukoza do celów kulinarnych, kawa niepalona, 
kawa nienaturalna, kawa, kasze spożywcze, kasza manna, ka-
sza kukurydziana, karmelki jako cukierki, kapary, kanapki z pa-
rówką jako hot dog, kanapki, kakao, jogurt mrożony jako lody 
spożywcze, jęczmień łuskany, jęczmień gnieciony, jiaozi (pie-
rogi nadziewane), herbatniki petit-beurre, jadalny papier ry-
żowy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki 
jako przyprawa, guma do żucia, herbata, herbata mrożona, 
imbir jako przyprawa, keczup, kiełki pszeniczne do celów 
spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mie-
lona, kukurydza palona, kukurydza prażona jako popcorn, 
kurkuma, kuskus jako kasza, kwiaty i liście jako substytuty 
herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem 
jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składni-
kiem jest ryż, lód naturalny lub sztuczny, lody, lukier do ciast, 
lukier lustrzany jako polewa lustrzana, lukrecja jako cukiernic-
two, majonez, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, 
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, napoje 
na bazie kakao, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje czekoladowe z mlekiem, napary, inne niż 
do celów leczniczych, naleśniki, musztarda, musy deserowe, 
musy czekoladowe, muesli, miód, mleczko pszczele, maryna-
ty, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyro-
bów cukierniczych, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, ma-
karon nitki, makaron rurki, makaroniki jako wyroby cukierni-
cze, makarony, marcepan, napoje na bazie kawy, napoje 
na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 
ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owo-
cowe galaretki jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyro-
by cukiernicze, papier jadalny, papka ryżowa do celów kuli-
narnych, papryka jako przyprawa, pasta migdałowa, pasta 
z soi jako przyprawy, pasty czekoladowe do smarowania za-
wierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako 
wyroby cukiernicze, pasztet w cieście (pâté en croûte), picca-

lilli jako marynowane warzywa w pikantnym sosie musztar-
dowym, pesto jako sos, pielmieni jako pierogi z nadzieniem 
mięsnym, piernik, pieprz, quiche, puddingi, ptifurki jako cia-
steczka, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy 
korzenne, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, 
propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lo-
dów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przy-
prawy, produkty spożywcze na bazie owsa, preparaty roślin-
ne zastępujące kawę, pralinki, potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, pomadki jako cukierki, 
płatki kukurydziane, placki, pizza, pierożki ravioli, pierożki 
na bazie mąki, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), 
mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, 
sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych jako przyprawa, 
siemię lniane do użytku kulinarnego jako przyprawa, słodziki 
naturalne, soda oczyszczona jako wodorowęglan sodu 
do pieczenia, mąka sojowa, sól do konserwowania żywności, 
sól kuchenna, sól selerowa, sorbety jako lody, sos sojowy, 
sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy 
jako przyprawy, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, sushi, sy-
rop z agawy jako słodzik naturalny, syropy i melasa, szafran 
jako przyprawa, tabule jako sałatka z kuskus, tacos jako danie 
meksykańskie, tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżo-
we, wanilia jako aromat, wanilina jako aldehyd, substytut wa-
nilii, wareniki jako pierogi z nadzieniem, woda morska do go-
towania, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekora-
cji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie orze-
chów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, zaczyn, zboża, ziarna sezamu jako przy-
prawy, zioła do celów spożywczych, ziele angielskie, zioła 
konserwowane jako przyprawy, 31 algi, nieprzetworzone, 
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes jako roślina, arty-
kuły jadalne do żucia dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej 
w stanie surowym, burak, cebula świeża jako warzywa, ce-
bulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, chmiel, choinki, 
cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świe-
ży, drzewa jako rośliny, fasola, świeża, groch świeży, grzyby 
świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nie-
przetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jęcz-
mień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla 
zwierząt, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza 
dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, kopra, korek 
jako surowiec, kora surowa, korzenie cykorii, migdały jako 
owoce, krzewy róż, krzewy, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszo-
ne do dekoracji, nieprzetworzone kolby kukurydzy łuskane 
lub niełuskane, ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy 
kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachido-
we świeże, owoce cytrusowe świeże, otręby zbożowe, owies, 
owoce świeże, palmy, palmy jako liście palmowe, papryki 
jako rośliny, siano, sezam jadalny, nieprzetworzony, sadzonki, 
ryż nieprzetworzony, rośliny suszone do dekoracji, rośliny, ra-
barbar świeży, pszenica, pokarm dla ptaków, pokarm dla 
zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, 
soczewica świeża jako warzywa, świeże ziemniaki, szpinak 
świeży, warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, wi-
nogrona świeże, winorośle, wodorosty, nieprzetworzone, 
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, zioła ogrodowe świe-
że, 32 napoje bezalkoholowe, napój imbirowy, lemoniada, 
kwas chlebowy jako napoje bezalkoholowe, koktajle bezal-
koholowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperiti-
fy bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, napo-
je bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napo-
je bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje gazowane (pro-
szek do wytwarzania -), napoje na bazie owoców lub wa-
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rzyw, napoje izotoniczne, napoje na bazie ryżu, inne niż sub-
stytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje ser-
watkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, bezal-
koholowe napoje z soków z owoców, orszada, owocowe 
nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, sok z pomido-
rów jako napój, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako 
napoje, woda sodowa, woda selcerska, woda litowa, woda 
jako napoje, woda mineralna jako napoje, woda gazowana, 
winogrona (moszcz -), niesfermentowany, syropy do napo-
jów, syrop do lemoniady, 33 destylowane napoje, cydr, cura-
çao jako likier, brandy, baijiu (chiński destylowany napój alko-
holowy), arak, aperitify, anyżówka jako likier, alkohole wyso-
koprocentowe jako napoje, alkohol ryżowy, alkoholowe eks-
trakty owocowe, gorzkie nalewki, dżin, gotowe napoje alko-
holowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik jako wino, kirsz 
jako alkohol na bazie wiśni, koktajle, likiery, likier miętowy, 
miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje 
alkoholowe zawierające owoce, nira jako napój alkoholowy 
na bazie trzciny cukrowej, piquette jako wino z wytłoczyn 
winogronowych, rum, sake, alkohole i likiery wspomagające 
trawienie, whisky, wino, wódka, 35 dekoracja wystaw sklepo-
wych, administrowanie programami lojalności konsumenta, 
pokazy towarów, negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radio-
we, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworze-
nie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketin-
gowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych, 
38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja plików cyfrowych, transfer stru-
mieniowy danych, przesyłanie wiadomości, przesyłanie on-
-line kartek z życzeniami, 41 fotografia, organizowanie loterii, 
organizowanie konkursów w ramach edukacji lub rozrywki, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja mikrofil-
mów, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 42 pro-
jektowanie opakowań.

(210) 500780 (220) 2019 06 12
(731) GIENTKA MAGDALENA M78, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Moro
(510), (511) 9 wyroby optyczne, okulary, okulary przeciw-
słoneczne, etui na okulary, 18 aktówki, dyplomatki, walizki, 
torby turystyczne, torby podróżne, torby sportowe, torby 
plażowe, torby na zakupy, torby na ubrania, torby myśliw-
skie, torby na narzędzia, torby gospodarcze, torebki, teczki, 
plecaki, portfele, portmonetki, parasole, parasolki, parasole 
przeciwsłoneczne, pokrowce na parasole, skórzane paski, 
etui skórzane, z wyłączeniem etui na okulary, etui skórzane 
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, 24 ręczniki tekstyl-
ne, flagi, chorągiewki, 25 odzież, ubrania, okrycia wierzchnie 
damskie, męskie i dziecięce, bielizna, galanteria odzieżowa, 
odzież sportowa, spodnie, spódnice, spodenki, bluzy, bluzki, 
T-shirt, odzież gimnastyczna, skarpety, rękawice, kostiumy 
kąpielowe, piżamy, ubiory plażowe, koszule nocne, szlafro-
ki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie sportowe i plażowe, 
bandany, 28 rękawice sportowe, ochraniacze jako artyku-
ły sportowe, torby dla narciarzy, torby na sprzęt sportowy, 

torby na sprzęt do uprawiania gimnastyki, torby rowerowe, 
35 usługi w zakresie: reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, anali-
zy rynkowe, badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych, 
doradztwo handlowe, organizowanie targów handlowych 
i reklamowych, informacja handlowa o towarach, organizo-
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zgro-
madzenie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: odzież, 
odzież sportowa, galanteria, okulary, czapki, nakrycia głowy, 
obuwie, kosmetyki, zegarki, breloczki, walizki, torby podróż-
ne, parasole, przybory kosmetyczne, ręczniki, tekstylia i wy-
roby tekstylne pozwalające nabywcy na ich swobodne oglą-
danie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 
sprzedaż przez Internet ww. towarów.

(210) 500783 (220) 2019 06 06
(731) KRYSIAK PRZEMYSŁAW, Górka
(540) (znak słowny)
(540) Gostek od kostek
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czysz-
czenie budynków od zewnątrz, czyszczenie kominów, czysz-
czenie okien, mycie, usługi dot. mycia kostki brukowej i in-
nych nawierzchni utwardzonych.

(210) 500786 (220) 2019 06 06
(731) KOME POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, 42 projektowanie budynków.

(210) 500788 (220) 2019 06 06
(731) KOME POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOME
(510), (511) 37 budownictwo, 42 projektowanie budynków.

(210) 500790 (220) 2019 06 06
(731) JAZZBOY STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JAZZBOY
(510), (511) 9 muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, 
muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania wideo, 
wstępnie nagrane dyski kompaktowe, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalone na nośnikach, nagrania audio i wideo, mu-
zyka cyfrowa do pobrania, nagrania muzyczne na taśmach, 
35 usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, reklamy radiowe i telewizyjne, usłu-
gi w zakresie reklamy, usługi reklamowe i promocyjne, do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, usługi doradcze dotyczące 
reklamy, promocji i marketingu, usługi relacji z mediami, 
impresariat w działalności artystycznej, usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków, 
zarządzanie działalnością handlową, promowanie muzyki 
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innych poprzez dostarczanie portfolio on-line za pośred-
nictwem witryn internetowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z materiałami artystycznymi, 41 muzyczne 
usługi wydawnicze, muzyczne usługi wydawnicze i usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, usługi wydawnicze w zakre-
sie utworów muzycznych, produkcja muzyczna, produkcja 
przedstawień muzycznych, produkcja koncertów muzycz-
nych, produkcja nagrań muzycznych, produkcja muzycz-
nych filmów wideo, produkcja dzieł muzycznych w studio 
nagrań, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
przedstawienia muzyczne, występy muzyczne na żywo, 
występy muzyczne i piosenkarskie, usługi w zakresie ob-
róbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo 
i filmów, reżyserowanie przedstawień muzycznych, organi-
zowanie widowisk muzycznych, organizowanie występów 
muzycznych na żywo, nagrywanie muzyki, usługi mik-
sowania muzyki, doradztwo w zakresie produkcji filmów 
i muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych 
stron MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobra-
nia] w Internecie, organizowanie i prowadzenie koncertów.

(210) 500793 (220) 2019 06 06
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, US
(540) (znak słowny)
(540) ŻYJ RZEŚKO
(510), (511) 32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 500818 (220) 2019 06 06
(731) POWER INVESTMENT MICHAŁ KRZYMOWSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) EKWIATY
(510), (511) 31 naturalne rośliny i kwiaty, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w zakresie kwiatów, organizacja 
wystaw i pokazów kwiatów i roślin do celów handlowych 
lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie sieci 
franchisingowej w zakresie kwiatów, organizowanie sieci 
franchisingowej w zakresie kwiatów, dystrybucja mate-
riałów reklamowych na temat artykułów z zakresu kwia-
tów, pomoc w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa 
franchisobiorcy zbywającego artykuły z zakresu kwiatów, 
doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektual-
ną w przedsiębiorstwie produkującym, zbywającym, do-
starczającym lub projektującym kwiaty lub inne artykuły 
z podobnego zakresu, 39 dostarczanie kwiatów, transport 
kwiatów, organizowanie dostaw kwiatów, 42 tworzenie 
baz danych, projektowanie dekoracji wnętrz kwiaciarni 
i innych miejsc związanych z obrotem kwiatami, 44 pro-
jektowanie kompozycji kwiatowych, bukietów oraz innych 
artykułów z kwiatów lub innych podobnych produktów, 
stylizacja artykułów z roślin, 45 licencjonowanie własno-
ści intelektualnej w zakresie produkcji i obrotu kwiatami, 
pomoc, w tym prawna, w sprawach własności intelektu-
alnej przedsiębiorcom i innym osobom wytwarzającym, 
zbywającym, dostarczającym lub projektującym artykuły 
z zakresu kwiatów.

(210) 500832 (220) 2019 06 07
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SODA DIRTY

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 500833 (220) 2019 06 07
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lifetea ANTIOXIDANT

(531) 02.09.01, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 500835 (220) 2019 06 07
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITAMIN wtr+

(531) 01.15.15, 24.13.24, 24.13.09, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 500856 (220) 2019 06 07
(731) HAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAR HUMAN ASSISTED ROBOTS

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 7 alternatory do pojazdów lądowych, alterna-
tory elektryczne, amortyzatory do maszyn, dźwigi samo-
bieżne, generatory elektryczności, maszyny dla górnictwa, 
maszyny do przenoszenia materiałów, maszyny do robót 
ziemnych, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, 
maszyny przeładunkowe, maszyny transportowe, maszyny 
załadowcze, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, silniki 
do maszyn, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
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wych, silniki statków powietrznych, transportery [maszyny], 
walce drogowe, zamiatarki drogowe, żurawie samojezdne, 
9 akumulatory, elektryczne, do pojazdów, aplikacje kompu-
terowe do sterowania pojazdami, baterie, baterie elektrycz-
ne, dalmierze [odległościomierze], dokumentacja kompu-
terowa w formie elektronicznej, elektroniczne urządzenia 
do zdalnego sterowania sygnałami, kamery termowizyjne, 
kamery wideo, monitory [sprzęt komputerowy], monito-
ry wideo, oprogramowanie do użytku we wspomaganym 
kierowaniu pojazdami, oprogramowanie komputerowe 
do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie 
pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, oprogra-
mowanie nawigacyjne, optyczne urządzenia do lokalizacji 
obiektów, optyczne urządzenia do monitoringu obiektów 
śledzonych, pojazdy gaszące pożary, pojazdy strażackie, pro-
gramy komputerowe, programy komputerowe do obsługi 
pojazdów, programy komputerowe do pobrania, programy 
komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojaz-
dów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej 
nawigacji pojazdów, programy komputerowe do zapew-
niania widoku 360 stopni dookoła pojazdu, programy kom-
puterowe nagrane, przekaźniki elektroniczne, przekaźniki 
sygnałowe, przyrządy pomiarowe, publikacje elektroniczne, 
publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektronicz-
ne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, radary, 
roboty do nadzoru bezpieczeństwa, symulatory, symulatory 
do sterowania i kontroli pojazdów, systemy tryskaczy prze-
ciwpożarowych, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, 
urządzenia do kontrolowania ognia, urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, urządzenia do transmisji dźwię-
ku, danych lub obrazów, urządzenia do transmisji sygnału, 
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania 
sygnałami, urządzenia i przyrządy do ratownictwa, urzą-
dzenia i przyrządy nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne 
dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia nawiga-
cyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu 
i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i ko-
rektory, urządzenia pomiarowe, urządzenia sterujące do au-
tomatycznego kierowania pojazdami, urządzenia zdalnego 
sterowania, 12 ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory 
[części pojazdów], autobusy, bagażniki do pojazdów, bezza-
łogowe pojazdy przewozowe, ciężarówki, części nadwozia 
pojazdów, drezyny, furgony [pojazdy], karoserie pojazdów, 
koła do pojazdów lądowych, lokomotywy, mechanizmy 
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, podwozia 
pojazdów, pojazdy autonomiczne, pojazdy bezzałogowe, 
pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni ko-
smicznej, pojazdy gąsienicowe, pojazdy i środki transportu, 
pojazdy kołowe, pojazdy kosmiczne, pojazdy wojskowe, stat-
ki kosmiczne, wojskowe pojazdy transportowe, wózki golfo-
we [pojazdy], 39 transport aeronautyczny, akcje ratunkowe, 
holowanie i ratownictwo, holowanie, magazynowanie, prze-
wożenie i dostarczanie towarów, transport, wypożyczanie 
pojazdów, załadunek i rozładunek towarów, zaopatrywanie 
w wodę, 42 analizy biologiczne, analizy chemiczne, usługi ar-
tystów grafików, ekspertyzy geologiczne, instalacje oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, projek-
towanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów 
komputerowych, analizy systemów komputerowych, testo-
wanie pojazdów, usługi analityczne dotyczące poszukiwania 
ropy na polach naftowych, usługi inżynieryjne, usługi kon-
sultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, 
wzornictwo przemysłowe.

(210) 500861 (220) 2019 06 07
(731) BOROWCZYK BARTOSZ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIGIO

(531) 17.02.02, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, zegarki.

(210) 500876 (220) 2019 06 07
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Cement Ożarów WYTRZYMAŁY, TRWAŁY 42,5 

MOCNY DLA POKOLEŃ PC PEWNY CEMENT

(531) 26.02.03, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki 
cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku 
w budownictwie, zaprawa cementowa do zastosowania 
w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów bu-
dowlanych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wiel-
kich piecach, preparaty cementujące, cement żużlowo 
– wapienny, cement do wypełniania, cementowe powłoki 
wzmacniające.

(210) 500885 (220) 2019 06 07
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Cement Ożarów TRADYCYJNY, BEZ DODATKÓW CEM 

I CZYSTY DLA POKOLEŃ PC PEWNY CEMENT

(531) 26.02.03, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki 
cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku 
w budownictwie, zaprawa cementowa do zastosowania 
w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów bu-
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dowlanych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wiel-
kich piecach, preparaty cementujące, cement żużlowo 
– wapienny, cement do wypełniania, cementowe powłoki 
wzmacniające.

(210) 500887 (220) 2019 06 07
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Cement Ożarów PLASTYCZNY, ODPORNY 32,5 

SPRAWNY DLA POKOLEŃ PC PEWNY CEMENT

(531) 26.02.03, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki 
cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku 
w budownictwie, zaprawa cementowa do zastosowania 
w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów bu-
dowlanych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wiel-
kich piecach, preparaty cementujące, cement żużlowo 
– wapienny, cement do wypełniania, cementowe powłoki 
wzmacniające.

(210) 500958 (220) 2019 06 10
(731) LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 4health
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, ją-
dra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mię-
so, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, batony spożywcze 
na bazie orzechów, batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, 
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki 
zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukro-
we, pieczywo bezglutenowe, batony zbożowe i energetycz-
ne, musli, batony na bazie granoli, batony z musli, przekąski 
z musli, batony z orzechów w karmelu, płatki zbożowe go-
towe do spożycia, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz 
ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świe-
że owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, 
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho-
lowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne prepa-
raty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki warzywne, 
piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednic-
twem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaży 
wysyłkowej i katalogowej następujących towarów: dodatki 
dietetyczne, suplementy żywnościowe, prebiotyki, odżywcze 
suplementy diety, żywność dla diet medycznych, mineralne 
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety do celów weterynaryjnych, preparaty dietetyczne, pre-
paraty dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako 

suplement diety, preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wyma-
ganiami dietetycznymi, napoje z dodatkami dietetycznymi, 
żywność dla diabetyków, dietetyczne dodatki do żywności, 
dodatki do żywności do celów niemedycznych, oleje, tłusz-
cze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce 
suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, eks-
trakty mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty 
mleczne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa 
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukier-
nicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przypra-
wy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające 
błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo 
bezglutenowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, 
zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasio-
na, rośliny naturalne, słód, wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokoso-
wa, soki warzywne, piwo, batony spożywcze na bazie orze-
chów, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony 
zbożowe i energetyczne, musli, batony na bazie granoli, ba-
tony z musli, przekąski z musli, batony z orzechów w karmelu, 
płatki zbożowe gotowe do spożycia, administrowanie sprze-
dażą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
sklepów detalicznych, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami 
lojalnościowymi, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy 
on-line, usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie in-
formacji handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kup-
no i sprzedaż produktów, usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi 
zarządzania sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, reklama, reklama radiowa, telewizyjna i prasowa, 
reklama na stronach internetowych, promocja sprzedaży, 
pokazy towarów do celów promocyjnych, wynajem prze-
strzeni reklamowej on-line, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych.

(210) 500980 (220) 2019 06 11
(731) G&G MEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowny)
(540) HERBATA ZODIAK
(510), (511) 30 herbata, herbaty, nielecznicze napoje na ba-
zie herbaty.

(210) 500984 (220) 2019 06 11
(731) GAŁKA JACEK, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TL TRAFFIC LIGHTS
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(531) 18.07.11, 26.11.03, 27.05.01, 26.01.06, 29.01.14
(510), (511) 9 sygnalizator świetlny.

(210) 500985 (220) 2019 06 11
(731) GAŁKA JACEK, Stargard
(540) (znak słowny)
(540) E-TRAFFIC III
(510), (511) 9 sygnalizator świetlny.

(210) 500986 (220) 2019 06 11
(731) G&G MEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowny)
(540) MELTEA
(510), (511) 30 herbata, herbaty, nielecznicze napoje na ba-
zie herbaty.

(210) 500989 (220) 2019 06 11
(731) G&G MEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEL TEA

(531) 05.03.14, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 herbata, herbaty, nielecznicze napoje na ba-
zie herbaty.

(210) 500994 (220) 2019 06 11
(731) VARSOVIA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY VARSOVIA JEROZOLIMSKIE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.06
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, rekla-
ma, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie 
czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wyce-
na nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzch-
ni biurowej, wynajem zakwaterowania, wynajem biur do co-
workingu, zarządzanie nieruchomością, 41 organizowanie 
balów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
43 bary szybkiej obsługi (snack - bary), biura zakwaterowa-
nia (hotele, pensjonaty), domy turystyczne, kafeterie (bufety), 
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsłu-
gowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc 
w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi 

recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania (zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami), usługi restauracyjne, usługi rezer-
wacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowa-
nie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 500995 (220) 2019 06 11
(731) VARSOVIA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY VARSOVIA KASPRZAKA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.06
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, rekla-
ma, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie 
czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wyce-
na nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzch-
ni biurowej, wynajem zakwaterowania, wynajem biur do co-
workingu, zarządzanie nieruchomością, 41 organizowanie 
balów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
43 bary szybkiej obsługi (snack - bary), biura zakwaterowa-
nia (hotele, pensjonaty), domy turystyczne, kafeterie (bufety), 
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsłu-
gowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc 
w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania (zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami), usługi restauracyjne, usługi rezer-
wacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowa-
nie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 501003 (220) 2019 06 11
(731) WALENDOWSKI TOMASZ, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amnis Energia

(531) 25.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych 
w budownictwie.

(210) 501007 (220) 2019 06 11
(731) OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) #bardziejOK
(510), (511) 9 karty kodowane, karty z mikroprocesorem, 
karty z chipem, karty identyfikujące, karty elektroniczne, 
karty magnetyczne, karty zakodowane magnetycznie, ma-
gnetyczne karty identyfikujące, dyski do rejestracji dźwięku, 
dyski magnetyczne, dyski kompaktowe, kodery magnetycz-
ne, mikroprocesory, urządzenia do przetwarzania danych, 
magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki infor-
macji, czytniki kodów, w tym kodów kreskowych, czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kart kodowanych 
magnetycznie, 35 reklama, badania rynku, usługi w zakresie 
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programów lojalnościowych i motywacyjnych, prowadzenie 
programów lojalnościowych i motywacyjnych, obsługa pro-
gramów lojalnościowych, usługi administracyjne w zakresie 
kart lojalnościowych, badania marketingowe, badania opinii 
publicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organi-
zowanie targów w celach reklamowych, wynajmowanie no-
śników reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
prace biurowe, 41 usługi w zakresie wypoczynku inne niż za-
kwaterowanie i wyżywienie, usługi w zakresie poprawiania 
kondycji i zdrowia, usługi w zakresie kultury fizycznej, usługi 
klubowe, usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie sportu, 
organizowanie wypoczynku w zakresie innym niż zakwatero-
wanie i wyżywienie, organizowanie i obsługa konkursów, or-
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie rekreacji, 
organizowanie rozrywki, organizowanie zajęć sportowych, 
organizowanie zajęć w celu poprawiania kondycji i zdrowia, 
informacja o rozrywce, informacja o poprawianiu kondycji 
i zdrowia, informacja o rekreacji, informacja o imprezach roz-
rywkowych, informacja o zajęciach sportowych, informacja 
o wypoczynku, informacja o biletach na imprezy kulturalne, 
rozrywkowe i sportowe, prowadzenie zajęć dotyczących re-
dukcji wagi, szkolenia w zakresie żywienia [nie medyczne], 
treningi zdrowotne i treningi fitness, doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, 44 usługi w zakresie planowania pro-
gramów redukcji wagi, doradztwo żywieniowe, udzielanie 
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywienio-
wego, planowanie i nadzorowanie diety, badanie sprawności 
fizycznej.

(210) 501040 (220) 2019 06 12
(731) GRZYBOWSKI ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CONZEROL
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, 
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodo-
ranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty 
kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy 
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery 
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki 
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty 
do kąpieli, nielecznicze sole wspomagające wyszczuplanie, 
kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosme-
tyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, 
maskary, kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, mydła w kostce, 
w płynie, w żelu, 5 kremy do ciała o działaniu leczniczym, 
alkohol leczniczy, antyseptyki, antybiotyki, leki, balsamicz-
ne preparaty do celów leczniczych, antybakteryjne środki 
do mycia rąk, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmo-
wy, medyczne środki opatrunkowe, detergenty do celów me-
dycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt, żywność 
dietetyczna przystosowana do celów medycznych, guma 
do żucia do celów medycznych, herbaty lecznicze ziołowe, 
kleje do protez zębowych, kompresy, lecznicze preparaty to-
aletowe, lecznicze preparaty do włosów, lecznicze preparaty 
do czyszczenia zębów, maści do celów farmaceutycznych, 
maści do leczenia oparzeń słonecznych, mleko w proszku 
dla niemowląt, mydła antybakteryjne i dezynfekcyjne, płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty 
do kąpieli do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw oparzeniom słonecz-
nym, preparaty witaminowe, produkty uboczne z procesu 

obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole wód mine-
ralnych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suple-
menty witaminowe w postaci plastrów, szampony lecznicze, 
środki do oczyszczania powietrza, środki przeciw poceniu 
stóp, środki odkażające, środki wspomagające odchudzanie, 
wazelina do celów medycznych, zioła lecznicze.

(210) 501108 (220) 2019 06 13
(731) STOPIŃSKI WOJCIECH, Warszawa;
GAJOS-STOPIŃSKA PAULINA, Karczmiska Pierwsze
(540) (znak słowny)
(540) PAULUH
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria szlachetna, amulety, na-
szyjniki, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżute-
ria sztuczna, biżuteria osobista, ozdoby, biżuteria damska, 
pierścionki, bransoletki, łańcuszki, medaliony, szpilki, broszki, 
zawieszki, biżuteria platynowa, złote nici (biżuteria), biżute-
ria do kapeluszy, srebrne nici (biżuteria), biżuteria dla dzieci, 
biżuteria na ciało, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria 
z metali nieszlachetnych, druciki z metali szlachetnych (biżu-
teria), biżuteria do noszenia na głowie, klamry ze srebra (bi-
żuteria), biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana 
z metali półszlachetnych, breloczki do kluczy jako biżuteria 
(ozdoby), łańcuszki Kord (biżuteria) wykonane z metali nie-
szlachetnych, wpinki do klapy z metali szlachetnych (biżu-
teria), artykuły ozdobne do użytku osobistego (ozdoby lub 
biżuteria), spinki do mankietów, sygnety.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 501116 (220) 2019 06 12
(731) 33 MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomagaj Pomagać

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 opaski na nadgarstek na cele charytatyw-
ne, bransoletki charytatywne, 16 naklejki, 21 kubki, kubki 
do napojów, kubki papierowe, kubki szklane, kubki plasti-
kowe, kubki ceramiczne, kubki podróżne, kubki termiczne, 
25 odzież, odzież dziecięca, odzież męska, odzież damska, 
t-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszul-
ki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki polo, 
koszulki dla dzieci koszulki sportowe z krótkimi rękawami, 
opaski na głowę, opaski na szyję jako części odzieży, opaski 
przeciwpotne na nadgarstek, opaski na głowę pochłaniające 
pot, 26 smycze jako paski do noszenia, 32 napoje energety-
zujące, napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje 
izotoniczne, 36 inwestowanie funduszy na cele charyta-
tywne, organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie 
funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozryw-
kowych, organizowanie działań mających na celu zbieranie 
funduszy na cele charytatywne, organizowanie wydarzeń 
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 
organizowanie zbiórek charytatywnych na rzecz osób trze-
cich, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami fundu-
szy na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie 
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datków pieniężnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne, 
usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzie-
ci potrzebujących.

(210) 501161 (220) 2019 06 14
(731) TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD., Toorak, AU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIBE

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne (usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje), tymczasowe zakwa-
terowanie, hotele, usługi w zakresie kafeterii, herbaciarni, 
barów (poza klubami), usługi biur podróży, mianowicie 
rezerwacje pokoi hotelowych dla podróżujących, tymcza-
sowego zakwaterowania oraz restauracji, udzielanie infor-
macji w zakresie hoteli, tymczasowego zakwaterowania 
oraz restauracji, rezerwacja, użyczanie i wynajem pokoi, sal 
i pomieszczeń dla celów konferencji i spotkań, rezerwacja, 
użyczanie i wynajem pokoi, sal i pomieszczeń dla celów se-
minariów, bankietów, koktajli oraz przyjęć, usługi konsultin-
gowe i doradcze (nie w zakresie działalności gospodarczej) 
dotyczące hoteli i restauracji.

(210) 501184 (220) 2019 06 14
(731) INSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) magiczne kosze
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych kwiatów, kom-
pozycji i wiązanek kwiatowych, prezentów i upominków 
oraz ich kompozycji i zestawów, koszów i paczek zawiera-
jących prezenty i upominki, w tym słodycze, kwiaty, alko-
hole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety, ar-
tykuły odzieżowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza 
Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych (próbek, druków, pro-
spektów, broszur), 39 usługi komponowania, pakowania 
i dostarczania prezentów, usługi komponowania i dostar-
czania wiązanek kwiatowych, dostawa towarów, pakowa-
nie towarów, usługi komponowania, pakowania i dostar-
czania koszów i paczek zawierających zestawy prezentów 
i upominków, w tym słodycze, kwiaty, alkohole, biżuterię, 
ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety, artykuły odzieżowe, 
usługi kurierskie (wiadomości lub towary), dostarczanie 
paczek, dostarczanie gazet, dostarczanie towarów zamó-
wionych korespondencyjnie.

(210) 501185 (220) 2019 06 14
(731) INSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) MAGICZNE KOSZE oczarowujemy upominkami

(531) 01.01.01, 09.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych kwiatów, kompo-
zycji i wiązanek kwiatowych, prezentów i upominków oraz 
ich kompozycji i zestawów, koszów i paczek zawierających 
prezenty i upominki, w tym słodycze, kwiaty, alkohole, biżu-
terię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety, artykuły odzie-
żowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 39 usługi 
komponowania, pakowania i dostarczania prezentów, usługi 
komponowania i dostarczania wiązanek kwiatowych, dosta-
wa towarów, pakowanie towarów, usługi komponowania, 
pakowania i dostarczania koszów i paczek zawierających 
zestawy prezentów i upominków, w tym słodycze, kwiaty, 
alkohole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety, ar-
tykuły odzieżowe, usługi kurierskie (wiadomości lub towary), 
dostarczanie paczek, dostarczanie gazet, dostarczanie towa-
rów zamówionych korespondencyjnie.

(210) 501186 (220) 2019 06 14
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VC VICTORIA CYMES 1981 SYROP O SMAKU 

MALINOWYM spożywać 1:10 rozcieńczony

(531) 05.07.08, 25.07.21, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wyciągi z owoców, syropy zagęszczane, sy-
ropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napo-
jów, syropy i preparaty do przygotowania napojów, koncen-
traty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
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(210) 501187 (220) 2019 06 14
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VC VICTORIA CYMES 1981 DELICJUS SYROP 

O SMAKU MALINOWYM DUŻA ZAWARTOŚĆ SOKÓW! 
Z DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ SOKÓW 28% spożywać 1:9 
rozcieńczony

(531) 05.07.08, 25.07.21, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wyciągi z owoców, syropy zagęszczane, sy-
ropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napo-
jów, syropy i preparaty do przygotowania napojów, koncen-
traty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

(210) 501188 (220) 2019 06 14
(731) MEDIASTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SwiateczneKosze.pl

(531) 01.01.01, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych kwiatów, kompo-
zycji i wiązanek kwiatowych, prezentów i upominków oraz 
ich kompozycji i zestawów, koszów i paczek zawierających 
prezenty i upominki, w tym słodycze, kwiaty, alkohole, biżu-
terię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety, artykuły odzie-
żowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 39 usługi 
komponowania, pakowania i dostarczania prezentów, usługi 
komponowania i dostarczania wiązanek kwiatowych, dosta-

wa towarów, pakowanie towarów, usługi komponowania, 
pakowania i dostarczania koszów i paczek zawierających 
zestawy prezentów i upominków, w tym słodycze, kwiaty, 
alkohole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety, ar-
tykuły odzieżowe, usługi kurierskie (wiadomości lub towary), 
dostarczanie paczek, dostarczanie gazet, dostarczanie towa-
rów zamówionych korespondencyjnie.

(210) 501205 (220) 2019 06 16
(731) OGÓLNOPOLSKA GRUPA SZKOLENIOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Pedago
(510), (511) 41 edukacja rozrywka, sport - nauczanie i szko-
lenia - szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia 
przemysłowe, szkolenia edukacyjne szkolenia komputerowe, 
skomputeryzowane szkolenia, szkolenia biznesowe, szko-
lenia dla dorosłych, usługi szkolenia zawodowego, prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], udzielanie kursów szkolenia 
zawodowego, zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, 
szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia w za-
kresie umiejętności biznesowych, usługi w zakresie szkolenia 
zawodowego, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, 
usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi w zakre-
sie szkolenia nauczycieli, doradztwo w zakresie szkolenia 
zawodowego, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne związane 
ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, usługi szkolenia kadry w dzie-
dzinie handlu detalicznego, szkolenia z zakresu stosunków 
pomiędzy pracodawcami i pracownikami, edukacja i szko-
lenia związane z ochroną natury i środowiskiem, nauczanie 
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii 
informacyjnej, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkole-
nia kierownictwa i personelu, publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw 
socjalnych, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], 
organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i ży-
wienia, organizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 501224 (220) 2019 06 17
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL CARLINO
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(531) 03.01.09, 02.01.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 501225 (220) 2019 06 17
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL CARLINO

(531) 02.01.04, 03.01.09, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 501249 (220) 2019 06 17
(731) SOLAREK IZABELA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Heckler
(510), (511) 41 doradztwo specjalistyczne w zakresie eduka-
cji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradz-
two w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, do-
radztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 
doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, doradztwo zawodowe (do-
radztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodo-
we [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], informacje dotyczące kariery za-
wodowej i usług doradztwa zawodowego (doradztwo edu-
kacyjne i szkoleniowe).

(210) 501256 (220) 2019 06 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOTNISKO WARSZAWA-RADOM im. Bohaterów 

Radomskiego Czerwca 1976 roku
(510), (511) 16 prospekty, kalendarze, długopisy, publikacje 
na papierze i folii, czasopisma, torby papierowe i z folii, materia-
ły szkoleniowe, materiały reklamowe, identyfikatory z papieru 
i z tworzyw sztucznych, 18 parasole, torby podróżne, torby na za-
kupy, torebki, paski, smycze, 24 flagi, proporce, 25 odzież firmo-
wa, nakrycia głowy, apaszki, szaliki, koszulki, kurtki, bluzy, krawaty, 
28 piłki do gry, balony do zabawy, 35 usługi: reklamowania, prze-
prowadzania akcji promocyjnych, wykonywania badań marketin-
gowych, organizacji pokazów i prezentacji, organizacji spotkań 
biznesowych i konferencji, wynajmowania miejsc na umiesz-

czanie ogłoszeń i reklam, w tym: w wydawnictwach firmowych, 
na wózkach bagażowych, na biletach parkingowych, monitorach, 
bilbordach, na firmowej stronie internetowej, usługi publikacji 
wydawnictw reklamowych, 36 usługi administrowania nierucho-
mościami, zarządzania nieruchomościami, w tym związanymi 
z lotnictwem, 37 usługi związane z utrzymywaniem obiektów 
w ciągłej używalności i w porządku, poprzez konserwację i napra-
wy, w szczególności lotnisk i dworców lotniczych, nadzór inwe-
stycyjny, w tym usługi nadzoru budowlanego, nadzór techniczny 
nad obiektami lotniczymi, usługi serwisu technicznego statków 
powietrznych, 38 usługi teletechniczne i teleinformatyczne, usłu-
gi internetowe, usługi telewizji w obwodzie zamkniętym, 39 usłu-
gi związane z funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone 
na rzecz pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług 
wynajmowania: wózków bagażowych, pojazdów, standów, sta-
nowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, 
obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, 
celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych 
pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowników por-
tów lotniczych, usługi wynajmu płyty postojowej i parkowania 
samolotów w hangarach, usługi asysty i konwojowania na terenie 
lotnisk oraz wynajmu urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, 
usługi kontroli samolotów przed lotami, 41 usługi szkoleń: kandy-
datów na operatorów kontroli bezpieczeństwa, koordynatora na-
ziemnego ruchu lotniczego, kierunkowe - modułowe w zakresie 
ochrony lotnictwa cywilnego, przepisów ochrony przeciwpoża-
rowej i procedur postępowania alarmowego, usługi publikowa-
nia tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publi-
kacji elektronicznych, w tym on-line, 42 usługi programowania 
i projektowania inwestycji, w tym związanych z ruchem lotni-
czym, a zwłaszcza lotnisk i portów lotniczych, nadzór inwesty-
cyjny, usługi powiernictwa inwestycji, 43 usługi gastronomiczne 
i zaopatrzenia w żywność, wodę i napoje, w tym dla samolotów, 
45 usługi w zakresie ochrony lotnisk, kontrola bezpieczeństwa 
pasażerów linii lotniczych, usługi badania bezpieczeństwa baga-
żu na lotniskach, kontrole bezpieczeństwa bagażu dla linii lotni-
czych, kontrola bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskowych, 
usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych.

(210) 501263 (220) 2019 06 17
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Frooty Rainboo

(531) 05.07.11, 05.07.12, 05.07.20, 05.07.22, 05.07.24, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 cukierki.

(210) 501270 (220) 2019 06 17
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 17.02.02
(510), (511) 14 biżuteria, bransolety, broszki, kolie, kolczyki, 
klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki do koszul, spi-
nacze do krawatów, łańcuszki jubilerskie, medale, breloki, 
18 parasole, plecaki, torby podróżne, portfele, portmonet-
ki, torby, kufry bagażowe, kufry podróżne, torebki, walizki, 
25 apaszki, chustki, paski skórzane, 35 reklama, reklamy tele-
wizyjne, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne.

(210) 501271 (220) 2019 06 17
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 17.02.02, 17.02.17, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 14 biżuteria, bransolety, broszki, kolie, kolczyki, 
klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki do koszul, spi-
nacze do krawatów, łańcuszki jubilerskie, medale, breloki, 
18 parasole, plecaki, torby podróżne, portfele, portmonet-
ki, torby, kufry bagażowe, kufry podróżne, torebki, walizki, 
25 apaszki, chustki, paski skórzane, 35 reklama, reklamy tele-
wizyjne, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne.

(210) 501296 (220) 2019 06 17
(731) LUBNER-PISKORSKA ANNA TERESA UNILOGO123, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNILOGO123

(531) 01.15.15, 26.01.06, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 książki, 28 gry planszowe, 41 usługi gier ofe-
rowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, 44 terapia mowy.

(210) 501377 (220) 2019 06 19
(731) WAWSZCZAK SEBASTIAN POMORSKI BROWAR 

TRADYCYJNY, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Admirał Dickmann
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do podawania 
wody, naczynia do picia wody, naczynia do podawania 
napojów, naczynia do picia napojów, kufle na piwo, pokal, 
32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo psze-
niczne, piwo rzemieślnicze, piwo pełne jasne, piwo ciemne, 
piwo ze słodu palonego, piwo jasne typu ale, woda gazo-
wana, woda pitna, woda niegazowana, woda stołowa, woda 
mineralna, woda źródlana, woda sodowa, woda pitna butel-
kowana, woda wzbogacona odżywczo do picia.

(210) 501380 (220) 2019 06 19
(731) WAWSZCZAK SEBASTIAN POMORSKI BROWAR 

TRADYCYJNY, Gdynia

(540) (znak słowny)
(540) Altdanziger
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do podawania 
wody, naczynia do picia wody, naczynia do podawania na-
pojów do picia, naczynia do picia napojów, kufle na piwo, 
pokal, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo 
pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo pełne jasne, piwo 
ciemne, piwo ze słodu palonego, piwo jasne typu ale, woda 
gazowana, woda pitna, woda niegazowana, woda stołowa, 
woda mineralna, woda źródlana, woda sodowa, woda pitna 
butelkowana, woda wzbogacona odżywczo do picia.

(210) 501382 (220) 2019 06 19
(731) WAWSZCZAK SEBASTIAN POMORSKI BROWAR 

TRADYCYJNY, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Korsarz Gdański
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do podawania 
wody, naczynia do picia wody, naczynia do podawania na-
pojów do picia, naczynia do picia napojów, kufle na piwo, 
pokal, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo 
pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo pełne jasne, piwo 
ciemne, piwo ze słodu palonego, piwo jasne typu ale, woda 
gazowana, woda pitna, woda niegazowana, woda stołowa, 
woda mineralna, woda źródlana, woda sodowa, woda pitna 
butelkowana, woda wzbogacona odżywczo do picia.

(210) 501390 (220) 2019 06 19
(731) LEONIAK GRZEGORZ NILEO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mikao

(531) 03.02.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej handlowej, usługi dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi do-
radztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej handlowej, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna artykułów dla dzieci oraz akcesoriów 
dziecięcych, fotelików samochodowych, wózków dziecię-
cych, mebli, odzieży dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, tek-
styliów, zabawek, przyborów edukacyjnych, materiałów pi-
śmienniczych, książeczek, książek i czasopism dziecięcych, 
nośników elektronicznych, CD i DVD z bajkami dla dzieci, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu 
artykułów dla dzieci oraz akcesoriów dziecięcych, fotelików 
samochodowych, wózków dziecięcych, mebli, odzieży dzie-
cięcej, obuwia, nakryć głowy, tekstyliów, zabawek, przybo-
rów edukacyjnych, materiałów piśmienniczych, książeczek, 
książek i czasopism dziecięcych, nośników elektronicznych, 
CD i DVD z bajkami dla dzieci, promocja sprzedaży, informa-
cja handlowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa 
i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlo-
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wych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materia-
łów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie 
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych 
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami.

(210) 501401 (220) 2019 06 20
(731) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.03.23, 07.03.11
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe odno-
szące się do towarów i usług z zakresu budownictwa, udo-
stępnianie przestrzeni wirtualnej na cele reklamy, prezen-
tacje towarów i usług z zakresu budownictwa, 38 usługi 
providerskie (zapewnianie dostępu do) platform komuni-
kacji i e-commerce w Internecie w odniesieniu do towarów 
i usług z zakresu budownictwa, łączność poprzez terminale 
komputerowe, połączenia internetowe, transmisja danych 
i plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych 
on-line odnoszących się do branży budowlanej, obsługa 
mediów społecznościowych odnoszących się do branży 
budowlanej, usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane kom-
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie 
dostępu do elektronicznych baz danych, 41 usługi wydaw-
nicze odnoszące się do branży budowlanej, wydawnictwa 
drukowane i elektroniczne, 42 hosting platform e-commer-
ce w Internecie w odniesieniu do towarów i usług z zakresu 
budownictwa, utrzymywanie oprogramowania używanego 
w e-commerce, projektowanie i tworzenie oraz doradztwo 
w zakresie projektowania i tworzenia stron internetowych 
i oprogramowania.

(210) 501403 (220) 2019 06 20
(731) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23, 07.03.11
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe odno-
szące się do towarów i usług z zakresu budownictwa, udo-
stępnianie przestrzeni wirtualnej na cele reklamy, prezen-
tacje towarów i usług z zakresu budownictwa, 38 usługi 
providerskie (zapewnianie dostępu do) platform komuni-
kacji i e-commerce w Internecie w odniesieniu do towarów 

i usług z zakresu budownictwa, łączność poprzez terminale 
komputerowe, połączenia internetowe, transmisja danych 
i plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych 
on-line odnoszących się do branży budowlanej, obsługa 
mediów społecznościowych odnoszących się do branży 
budowlanej, usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane kom-
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie 
dostępu do elektronicznych baz danych, 41 usługi wydaw-
nicze odnoszące się do branży budowlanej, wydawnictwa 
drukowane i elektroniczne, 42 hosting platform e-commer-
ce w Internecie w odniesieniu do towarów i usług z zakresu 
budownictwa, utrzymywanie oprogramowania używanego 
w e-commerce, projektowanie i tworzenie oraz doradztwo 
w zakresie projektowania i tworzenia stron internetowych 
i oprogramowania.

(210) 501423 (220) 2019 06 21
(731) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIAT ATLASA
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe odno-
szące się do towarów i usług z zakresu budownictwa, udo-
stępnianie przestrzeni wirtualnej na cele reklamy, prezen-
tacje towarów i usług z zakresu budownictwa, 38 usługi 
providerskie (zapewnianie dostępu do) platform komuni-
kacji i e-commerce w internecie w odniesieniu do towarów 
i usług z zakresu budownictwa, łączność poprzez terminale 
komputerowe, połączenia internetowe, transmisja danych 
i plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych 
on-line odnoszących się do branży budowlanej, obsługa 
mediów społecznościowych odnoszących się do branży 
budowlanej, usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane kom-
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie 
dostępu do elektronicznych baz danych, 41 usługi wydaw-
nicze odnoszące się do branży budowlanej, wydawnictwa 
drukowane i elektroniczne, 42 hosting platform e-commer-
ce w internecie w odniesieniu do towarów i usług z zakresu 
budownictwa, utrzymywanie oprogramowania używanego 
w e-commerce, projektowanie i tworzenie oraz doradztwo 
w zakresie projektowania i tworzenia stron internetowych 
i oprogramowania.

(210) 501426 (220) 2019 06 21
(731) AS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem mieszkań, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], 43 biura zakwatero-
wania [hotele, pensjonaty], rezerwacje miejsc w hotelach.
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(210) 501428 (220) 2019 06 21
(731) AS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem mieszkań, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], 43 biura zakwatero-
wania [hotele, pensjonaty], rezerwacje miejsc w hotelach.

(210) 501450 (220) 2019 06 24
(731) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAR MŁODZIEŻY

(531) 18.03.02, 18.03.07, 27.05.01
(510), (511) 16 wydawnictwa papierowe: publikacje o tre-
ści edukacyjnej, podręczniki, książki, kalendarze, albumy, 
blankiety, broszury, druki, karty pocztowe, katalogi, koper-
ty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notesy, 
okładki, obwoluty, papier listowy, papeteria, skrypty, ulotki, 
28 zabawki, zabawki edukacyjne, modele statków (zabawko-
we miniaturowe modele statków), puzzle, 35 sprzedaż wy-
dawnictw papierowych i pomocy dydaktycznych, reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizacja 
wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-badawczych oraz zarządzanie tymi wystawami, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 
41 edukacja, usługi edukacyjne świadczone przez uczelnie 
wyższe, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego pole-
gająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych 
studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwsze-
go i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich, studiów 
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, 
usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usłu-
gi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie 
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawo-
dowego, organizowanie, prowadzenie seminariów, sympo-
zjów, konferencji, warsztatów, kongresów i zjazdów w celach 
naukowych i edukacyjnych, szkolenia, kursy podyplomowe, 
informacja o edukacji, doradztwo zawodowe, kształcenie 
praktyczne, nauczanie korespondencyjne i internetowe, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
organizowanie wystaw / pokazów z dziedziny edukacji lub 
nauki, organizowanie konkursów edukacyjnych, kultural-
nych, rozrywkowych, organizowanie obozów i imprez tury-
stycznych i sportowych, usługi wydawnicze, publikowanie 

książek, wypożyczanie książek, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, publikowanie tekstów edukacyjnych, nauko-
wych, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, or-
ganizacja i prowadzenie pokazów, seminariów, sympozjów, 
konferencji i imprez kulturalnych, 45 analizy i ekspertyzy 
prawne, zarządzanie prawami autorskimi i prawami własno-
ści intelektualnej, doradztwo i licencjonowanie w zakresie 
własności intelektualnej.

(210) 501451 (220) 2019 06 24
(731) GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) interia

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, pro-
gramy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, 
35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
i reklamowych, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie 
reklam, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 38 fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, poczta elektroniczna, 
przesyłanie wiadomości, transmisja wideo na żądanie, udo-
stępnianie forów internetowych on-line, usługi związanie 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunika-
cyjne], zapewnianie dostępu do baz danych, 41 dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikro-
filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (in-
nych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, analizy systemów 
komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, hosting serwerów, hosting stron interneto-
wych, instalacja oprogramowania komputerowego, konser-
wacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projek-
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towanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, przechowywanie danych elek-
tronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, tworzenie platform komputero-
wych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie ser-
werów www.

(210) 501464 (220) 2019 06 24
(731) ZIZZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 20inLove

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

(210) 501467 (220) 2019 06 24
(731) NIKLAS TAIDA LASH COLLECTIONS, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) TAIDA NIKLAS LASH COLLECTIONS
(510), (511) 3 kosmetyki do rzęs.

(210) 501475 (220) 2019 06 24
(731) OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH  

GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIIP

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu i do prac badawczych, w szczególności hel, azot 
i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki 
chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe 
do benzyny, 4 gaz ziemny i skroplony gaz ziemny, paliwa, 
w tym paliwa gazowe i ciekłe, ropa naftowa, produkty ropo-
pochodne, mianowicie: parafina, benzyna, nafta, olej napę-
dowy, olej bazowy, cerezyna, eter naftowy, mazut, wazelina, 
produkty naftowe uzyskane z rafinacji ropy naftowej, pro-
dukty uboczne ropy naftowej, dodatki niechemiczne do pa-
liw, sprężony gaz ziemny CNG, skroplony gaz ziemny LNG, 
6 rurociągi, zbiorniki do przechowywania paliw, przewody 
ciśnieniowe i rozdzielniki z metalu, w tym rury doprowadza-
jące gaz, budowlane materiały metalowe, materiały z metali 
nieszlachetnych i elementy budowlane i konstrukcyjne, rudy 
metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki i butle 
do gazu pod ciśnieniem, ukształtowane części metalowe 
do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprę-
żonego, kratownice metalowe, metalowe kołnierze i krany, 

7 urządzenia do przetwarzania ropy, maszyny do użytku 
w dziedzinie prac poszukiwawczych i eksploatacji źródeł 
energii, generatory gazu, maszyny i obrabiarki dla górnictwa, 
kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasy-
sania i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy naftowej, 
wyciągi kopalniane, 11 urządzenia do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, 
urządzenia kontrolujące przepływ gazu (zawory gazowe), 
urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, 
wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, 
chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpiecza-
jące do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i czę-
ści do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 
35 usługi w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, skroplonego 
gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, usługi w zakresie 
sprzedaży ropy naftowej w baryłkach, pośredniczenie w za-
wieraniu transakcji handlowych i umów dla osób trzecich 
w zakresie dystrybucji i magazynowania gazu, analizy rynku, 
usługi aukcyjne, usługi aukcyjne on-line, organizowanie au-
kcji, prowadzenie aukcji, organizowanie sprzedaży w trybie 
aukcji i przetargów publicznych, prowadzenie aukcji za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi handlowe 
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Interne-
tu, gromadzenie informacji dla firm, informacja handlowa, 
udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlo-
wych, udzielanie informacji związanych z ww. usługami, 
37 usługi budowlane, naprawy systemów doprowadzania 
gazu, naprawy infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego, 
naprawy instalacji do zaopatrzenia w energię, instalacja 
systemów rurociągów, instalacja urządzeń do zaopatrzenia 
w gaz i do dystrybucji gazu, instalacja systemów rurociągów 
do przesyłania cieczy, budowa, instalacja, konserwacja i na-
prawy infrastruktury do transportu gazu, w tym rurociągów 
i terminali gazu skroplonego, usługi w zakresie napraw i kon-
serwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa 
oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi w za-
kresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie 
montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych, wen-
tylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, 
usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budo-
wy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakre-
sie wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, 
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych 
i telekomunikacyjno-przesyłowych, udzielanie informa-
cji związanych z ww. usługami, usługi doradcze w zakre-
sie wyżej wymienionych usług, 38 telekomunikacja, usługi 
w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, usługi telegra-
ficzne, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, 
usługi w zakresie radiokomunikacji, przesyłanie informacji 
cyfrowych, przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, zapewnianie dostępu do informacji w Inter-
necie, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, 39 magazynowanie, przesyłanie 
i dystrybucja gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, 
paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, usługi w zakresie 
transportu i magazynowania towarów, usługi w zakresie dys-
trybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu 
płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, 
usługi w zakresie transportu poprzez rurociągi, transport 
gazu przez rurociągi, transport morski gazu ziemnego skro-
plonego, usługi w zakresie bezzbiornikowego magazynowa-
nia gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi 
zaopatrzenia osób trzecich w zakresie energii [dystrybucja], 
usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją 
energii, udzielanie informacji związanych z ww. usługami, 
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40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi w zakresie 
przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produk-
tów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów 
rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakre-
sie produkcji ciepła, skraplanie gazu ziemnego, usługi dorad-
cze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 publikowanie, 
publikowanie dokumentów, publikowanie tekstów, publiko-
wanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, publikowanie arkuszy informacyjnych, udostępnianie 
publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych 
(niepobieralnych), publikowanie druków w formie elektro-
nicznej, usługi w zakresie publikacji biuletynów, publikowa-
nie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro-
nicznej, innych niż do celów reklamowych, 42 badania oraz 
usługi - naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi in-
żynierskie, zwłaszcza w dziedzinie transportu gazu, zaopa-
trywania w gaz, ciepło i energię oraz używania gazu ziem-
nego, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo 
techniczne w kwestiach transportu i magazynowania gazów 
i cieczy, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, doradz-
two technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, 
usługi w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz na-
ukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, 
budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie plano-
wania urbanistycznego, udzielanie informacji związanych 
z ww. usługami.

(210) 501486 (220) 2019 06 25
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J JNT GROUP

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, napoje 
bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe, soki i napo-
je warzywne, soki i napoje warzywno-owocowe, soki i napo-
je warzywne, owocowe oraz warzywno-owocowe z dodat-
kiem mikro- i/lub makroelementów i/lub witamin, gazowane 
i niegazowane wody mineralne i smakowe, produkty do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych: wyciągi, esencje, kon-
centraty i syropy, napoje instant zawarte w tej klasie, proszki 
i pastylki do otrzymywania napojów musujących, 33 napoje 
alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyroby 
winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, 
cydry, napoje alkoholowe musujące, nalewki, koktajle, aperi-
tify, wódki, brandy, napoje alkoholowe destylowane, wyroby 
spirytusowe, 35 reklama, usługi reklamowe, badanie rynku 
i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, zarządzanie i administrowa-
nie działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarzą-
dzaniu działalnością handlową, budowanie sieci sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, piwa, 
butelek i pojemników ze szkła i tworzyw sztucznych na ar-
tykuły spożywcze, kieliszków, szklanek i kufli, pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni lub 
w sklepie bądź z katalogu względnie za pośrednictwem sys-
temu telezakupów albo na stronie internetowej wykorzystu-

jąc zamówienie korespondencyjne lub używając środków 
telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów 
do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozprowadzanie 
próbek dla celów reklamowych.

(210) 501494 (220) 2019 06 25
(731) DACHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURE DACH PRZYSZŁOŚCI

(531) 07.03.11, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 blachodachówka metalowa, pokrycia dacho-
we metalowe, metalowe elementy dachowe, metalowe 
panele dachowe, metalowe płyty dachowe, okładzinowe 
panele metalowe do pokrywania dachów.

(210) 501535 (220) 2019 06 26
(731) BONUS SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Up Openbenefit

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cy-
frowe nośniki do przechowywania danych, karty chipowe, 
elektroniczne karty chipowe, elektroniczne karty płatnicze, 
karty inteligentne, kodowane karty do identyfikacji osób, 
do przenoszenia danych, kodowane karty lojalnościowe, ko-
dowane karty drukowane, magnetyczne karty drukowane, 
karty podarunkowe, elektroniczne karty płatnicze, czytniki 
kart: elektronicznych, inteligentnych, kodowanych magne-
tycznie, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne nośniki 
do przechowywania danych, czytniki kodów kreskowych, 
35 organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyj-
nych, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, 
przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, reklama i marketing, produkcja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, wydawanie ulotek rekla-
mowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych, organizowa-
nie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych w tym także za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowane nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udzielanie infor-
macji i porad handlowych konsumentom, organizowanie 
targów lub/i wystaw handlowych w celach handlowych, 
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych dla przed-
siębiorstw, projektowanie, wdrażanie oraz obsługa progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, organizacja sprzedaży premiowej, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, outsourcing - doradztwo 
handlowe, 36 usługi finansowe, obsługa kart kredytowych, 
obsługa kart debetowych, kredyty ratalne, pośrednictwo 
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ubezpieczeniowe, emisja kart kredytowych, emisja bonów 
wartościowych, informacje finansowe, informacje o ubezpie-
czeniach, sponsorowanie finansowe, doradztwo w sprawach 
ubezpieczenia, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą 
ratalną, usługi ubezpieczeniowe.

(210) 501536 (220) 2019 06 26
(731) BONUS SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Up Openbenefit

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cy-
frowe nośniki do przechowywania danych, karty chipowe, 
elektroniczne karty chipowe, elektroniczne karty płatnicze, 
karty inteligentne, kodowane karty do identyfikacji osób, 
do przenoszenia danych, kodowane karty lojalnościowe, ko-
dowane karty drukowane, magnetyczne karty drukowane, 
karty podarunkowe, elektroniczne karty płatnicze, czytniki 
kart: elektronicznych, inteligentnych, kodowanych magne-
tycznie, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne nośniki 
do przechowywania danych, czytniki kodów kreskowych, 
35 organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyj-
nych, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, 
przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, reklama i marketing, produkcja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, wydawanie ulotek rekla-
mowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych, organizowa-
nie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych w tym także za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowane nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udzielanie infor-
macji i porad handlowych konsumentom, organizowanie 
targów lub/i wystaw handlowych w celach handlowych, 
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych dla przed-
siębiorstw, projektowanie, wdrażanie oraz obsługa progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, organizacja sprzedaży premiowej, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, outsourcing - doradztwo 
handlowe, 36 usługi finansowe, obsługa kart kredytowych, 
obsługa kart debetowych, kredyty ratalne, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, emisja kart kredytowych, emisja bonów 
wartościowych, informacje finansowe, informacje o ubezpie-
czeniach, sponsorowanie finansowe, doradztwo w sprawach 
ubezpieczenia, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą 
ratalną, usługi ubezpieczeniowe.

(210) 501565 (220) 2019 06 26
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) IMBA SEAT

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.07.25
(510), (511) 20 fotele, fotele biurowe, fotele obrotowe, fotele 
dla graczy, krzesła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, krzesła 
dla graczy.

(210) 501639 (220) 2019 06 28
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIOŁÓWKA WIELKOPOLSKA

(531) 03.04.04, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe gorz-
kie, napoje alkoholowe zawierające ekstrakty ziołowe, napo-
je alkoholowe zawierające ekstrakty owocowe, napoje alko-
holowe zawierające wyciągi korzenne, ekstrakty alkoholowe, 
likiery, gorzkie nalewki.

(210) 501704 (220) 2019 06 28
(731) ZAKRZEWSKI TOMASZ, Warszawa;  

STANGRECKI DARIUSZ, Bydgoszcz;
FRASZ DAWID, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Studencki Starter

(531) 09.07.22, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 16 bony, bony upominkowe, bony wartościowe, 
cenniki, czasopisma- periodyki, druki, druki handlowe, dru-
kowane arkusze informacyjne, drukowane foldery informa-
cyjne, drukowane karty informacyjne, drukowane rozkłady, 
drukowane ulotki informacyjne, fiszki, gazety, kalendarze, 
karty informacyjne, katalogi kartkowe, kieszonkowe notesy, 
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książeczki kuponowe, książki informacyjne, kupony, kupony 
drukowane, mapy, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, orga-
nizery osobiste, plany dnia - terminarze, prospekty, reklamy 
drukowane, ulotki, 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, administrowanie programami lojal-
nościowymi obejmującymi zniżki lub zachęty, zarządzanie 
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom 
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z ra-
batowych kart członkowskich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, promo-
wanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem programów kart rabatowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 501705 (220) 2019 06 28
(731) DOSPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.15

(510), (511) 9 czujniki temperatury, czujniki wilgotności, 
regulatory oświetlenia, ciepła, tlenu, temperatury, 21 terra-
ria do uprawy roślin, skrzynie i pojemniki do uprawy roślin, 
dysze zraszające do węży ogrodowych, zraszacze do podle-
wania kwiatów i roślin, spryskiwacze, ogrodnicze pojemniki 
z pasywnie lub aktywnie kontrolowanym systemem nawad-
niania za pomocą kropel do użytku w hodowaniu roślin, 
pojemniki do hodowli hydroponicznej, doniczki na kwiaty 
i rośliny.

(210) 501740 (220) 2019 07 01
(731) SKIBA DAWID & TRZMIEL ELIZA INTER GROUP 

SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sterile Line

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycz-
nych zabiegach pielęgnacyjnych, nożyczki do skórek wokół 
paznokcia, przybory do pedikiuru, przybory do pedikiuru 
jako narzędzia ręczne, przyrządy ręczne do usuwania twar-
dego naskórka, przyrządy ręczne do złuszczania martwego 
naskórka, urządzenia elektroniczne do złuszczania martwego 
naskórka, cążki do obcinania paznokci jako narzędzia ręczne, 
cążki do obcinania paznokci, cążki do paznokci, cążki do skó-
rek, elektroniczne pilniki do stóp, elektryczne polerki do pa-
znokci, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, 
elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, elektryczne 
zestawy do pedicure’u, narzędzia do odpychania skórek, 
nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci, 

nożyki do usuwania zgrubiałej skóry i odcisków, obcinacze 
do paznokci, obcinacze do paznokci elektryczne lub nie-
elektryczne, pilniczki kartonowe ze szmerglem, pilniki do pa-
znokci, pilniki do paznokci elektryczne, pilniki do paznokci 
nieelektryczne, pilniki do stóp, polerki do paznokci do ma-
nicure, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, 
polerki do paznokci nieelektryczne, przybory do manikiuru, 
przybory do pedikiuru, przybory do pedikiuru jako narzędzia 
ręczne, przyrządy do usuwania skórek, zestawy do manicure, 
zestawy do manicure elektryczne, zestawy do pedicure.

(210) 501793 (220) 2019 07 01
(731) STELMACH ROBERT, STELMACH AGNIESZKA FOR AP 

SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.04, 26.04.16, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmety-
ki organiczne, kosmetyki nielecznicze, środki nawilżające, 
kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, 5 lekarstwa, leki homeopatyczne, leki ziołowe, leki 
weterynaryjne, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, 
nieoczyszczone leki w naturalnej formie, plastry przezskórne 
do podawania leków, leki pomocnicze, wspierające do celów 
medycznych, opłatki do leków do celów farmaceutycznych, 
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
preparaty i artykuły higieniczne, środki odkażające, mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty farmaceu-
tyczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne, preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne środ-
ki lecznicze, preparaty medyczne, materiały opatrunkowe 
medyczne, suplementy diety do użytku medycznego, bio-
logiczne preparaty do celów medycznych, preparaty higie-
niczne do celów medycznych, środki sanitarne do celów 
medycznych, produkty higieniczne do celów medycznych, 
preparaty chemiczne do celów medycznych, ekstrakty zioło-
we do celów medycznych, mineralne preparaty spożywcze 
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe 
przystosowane do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, pre-
paraty i substancje mineralne do celów medycznych, zioła 
lecznicze, suplementy ziołowe, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, suplementy diety, suplementy żywnościowe, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 prowadzenie 
aptek tradycyjnych oraz za pośrednictwem Internetu, usłu-
gi sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu, 
promocji i reklamy w zakresie: leków, produktów farmaceu-
tycznych, higienicznych, drogeryjnych i zielarskich, substan-
cji dietetycznych, artykułów i żywności dla niemowląt, mate-
riałów opatrunkowych, przyrządów pomiarowo-kontrolnych 
do celów medycznych, udzielanie franszyzy w zakresie pro-
wadzenia apteki, zarządzanie programami i usługami w za-
kresie refundacji leków, zapewnianie wsparcia administracyj-
nego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków, 
usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz 
lekarzy, zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi 
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aptek, 44 przygotowywanie i wydawanie lekarstw, sporzą-
dzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi 
farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturo-
wych, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania 
i wydawania leków, udzielanie informacji pacjentom w za-
kresie zażywania leków, usługi doradcze świadczone przez 
apteki.

(210) 501802 (220) 2019 07 01
(731) STELMACH ROBERT, STELMACH AGNIESZKA FOR AP 

SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.13.24, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmety-
ki organiczne, kosmetyki nielecznicze, środki nawilżające, 
kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, 5 lekarstwa, leki homeopatyczne, leki ziołowe, leki 
weterynaryjne, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, 
nieoczyszczone leki w naturalnej formie, plastry przezskórne 
do podawania leków, leki pomocnicze, wspierające do celów 
medycznych, opłatki do leków do celów farmaceutycznych, 
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
preparaty i artykuły higieniczne, środki odkażające, mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty farmaceu-
tyczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne, preparaty 
chemiczno - farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne środ-
ki lecznicze, preparaty medyczne, materiały opatrunkowe, 
medyczne, suplementy diety do użytku medycznego, bio-
logiczne preparaty do celów medycznych, preparaty higie-
niczne do celów medycznych, środki sanitarne do celów 
medycznych, produkty higieniczne do celów medycznych, 
preparaty chemiczne do celów medycznych, ekstrakty zioło-
we do celów medycznych, mineralne preparaty spożywcze 
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe 
przystosowane do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, pre-
paraty i substancje mineralne do celów medycznych, zioła 
lecznicze, suplementy ziołowe, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, suplementy diety, suplementy żywnościowe, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 prowadzenie 
aptek tradycyjnych oraz za pośrednictwem Internetu, usługi 
sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu, pro-
mocji i reklamy w zakresie: leków, produktów farmaceutycz-
nych, higienicznych, drogeryjnych i zielarskich, substancji 
dietetycznych, artykułów i żywności dla niemowląt, materia-
łów opatrunkowych, przyrządów pomiarowo - kontrolnych 
do celów medycznych, udzielanie franszyzy w zakresie pro-
wadzenia apteki, zarządzanie programami i usługami w za-
kresie refundacji leków, zapewnianie wsparcia administracyj-
nego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków, 
usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz 
lekarzy, zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi 
aptek, 44 przygotowywanie i wydawanie lekarstw, sporzą-
dzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi 
farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturo-

wych, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania 
i wydawania leków, udzielanie informacji pacjentom w za-
kresie zażywania leków, usługi doradcze świadczone przez 
apteki.

(210) 501822 (220) 2019 07 02
 (310) UK00003364330 (320) 2019 01 02 (330) GB
(731) N.V. Nutricia, Zoetermeer, NL
(540) (znak słowny)
(540) MARTY’S
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, 29 konserwowane, 
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa bez alerge-
nów, chipsy bez alergenów, chipsy dmuchane bez alerge-
nów, 30 mąka i preparaty zbożowe bez alergenów, lody, sor-
bety i inne lody jadalne bez alergenów, desery lodowe bez 
alergenów, przekąski na bazie ryżu bez alergenów, 32 napo-
je owocowe i soki owocowe.

(210) 501824 (220) 2019 07 02
(731) WOŹNIAK KRZYSZTOF ELMAR, Czarny Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELMAR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny górnicze, 9 elektryczne urządzenia 
kontrolno - sterownicze, pulpity rozdzielcze, skrzynki rozga-
łęzione, szafy rozdzielcze, transformatory elektryczne, insta-
lacje elektryczne, prostowniki, przekaźniki elektryczne, prze-
wody elektryczne.

(210) 501827 (220) 2019 07 03
(731) GRZELEWSKA EDYTA, GRZELEWSKI MIROSŁAW TEAM 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLVENO

(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 501856 (220) 2019 07 04
(731) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) mMedica
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje edukacyj-
ne, publikacje promocyjne, broszury, czasopisma branżowe, 
czasopisma o tematyce ogólnej, książki edukacyjne, pod-
ręczniki komputerowe, instrukcje komputerowe, programy 
komputerowe w formie drukowanej, magazyny dotyczące 
programów komputerowych, biurowe artykuły papierni-
cze, plakaty, poradniki do gier komputerowych, poradniki 
do programów komputerowych, programy komputerowe 



Nr  ZT38/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 49

w formie drukowanej, programy przetwarzające dane w for-
mie drukowanej, magazyny i biuletyny rozsyłane za pomocą 
sieci komputerowych i sieci rozległych.

(210) 501898 (220) 2019 07 05
(731) LUKSEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baby malico

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe 
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania.

(210) 501906 (220) 2019 07 05
(731) LUKSEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 29.01.14
(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, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe 
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania.

(210) 501908 (220) 2019 07 05
(731) APPSTRONAUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) APPSTRONAUTS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie dla urządzeń mobilnych, oprogramowanie do aplikacji 
internetowych i serwerów internetowych, sprzęt kompute-
rowy, 41 usługi szkolenia dla personelu, szkolenia w dziedzi-
nie oprogramowania, szkolenia w zakresie edukacji kompu-
terowej, szkolenia związane ze sprzętem komputerowym, 
szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, szkole-
nia z zakresu użytkowania komputerów, szkolenia w zakresie 
programowania komputerów, szkolenia w zakresie techno-
logii komunikacyjnych, szkolenia w zakresie elektronicznego 
przetwarzania danych, szkolenia w zakresie projektowania 
programów komputerowych, szkolenia w zakresie opraco-
wywania programów komputerowych, szkolenia pracowni-
ków w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, kursy 
szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, 
organizowanie kursów związanych z programowaniem wy-

korzystujących metody nauczania na odległość, publi-
kowanie książek związanych z technologią informacyjną, 
udostępnianie publikacji elektronicznych do pobrania, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania zwią-
zanych z programowaniem, 42 usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi doradztwa technicznego 
związane z programowaniem komputerowym, rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, admini-
stracja serwerów, tworzenie oprogramowania komputero-
wego, tworzenie oprogramowania dla urządzeń mobilnych, 
tworzenie oprogramowania dla aplikacji internetowych i ser-
werów internetowych, planowanie, projektowanie i rozwój 
stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, projek-
towanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 
wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowa-
niu komputerowym, zarządzanie projektami w zakresie tech-
nologii informacyjnych, zdalne administrowanie serwerem, 
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie 
sprzętu i urządzeń komputerowych, projektowanie i rozwój 
sprzętu komputerowego.

(210) 501912 (220) 2019 07 05
(731) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVATAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń 
w pojazdach, filtry do masek do oddychania, kamizelki ku-
loodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski 
ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla 
lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed 
wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zę-
bów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chro-
niąca przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież 
ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, ręka-
wice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające 
przed wypadkami, skarpetki podgrzewane elektrycznie, 
maski spawalnicze, tarcze odblaskowe na ubranie zapobie-
gające wypadkom drogowym, kombinezony dla nurków, 
baterie, akumulatory, lampy optyczne, 25 antypoślizgowe 
środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, 
bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłania-
jąca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, choda-
ki, czapki, czapki bez daszka, czapki z daszkiem, odzieżowe 
wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gim-
nastyczne, gorsy koszul męskich, kalosze, kamizelki, kape-
lusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki kąpielowe, 
klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, 
płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, koł-
nierzyki, kombinezony, kombinezony dla narciarzy wodnych, 
konfekcja odzieżowa, koszule męskie, koszulki, majtki, man-
kiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki 
jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodood-
porna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze 
stóp nieelektryczne, okrycia wełniane lub futrzane z kap-
turem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, 
pantofle ranne, paski do odzieży, paski do butów, peleryny, 
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pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy ubrań, pulowery, 
rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice jako odzież, rękawiczki 
z jednym palcem, sandały, skarpetki, slipy, spodenki, spodnie, 
stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, sza-
liki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania 
wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki do obuwia, wkładki 
wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako odzież, ocieplacze 
jako odzież dla nurków, kombinezony do windsurfingu, tria-
thlonu, surfingu.

(210) 501920 (220) 2019 07 01
(731) TURBO-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turbo Pro

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 7 turbosprężarki do silników, turbosprężarki, 
turbosprężarki do silników pojazdów, turbosprężarki do sil-
ników pojazdów lądowych, turbosprężarki doładowujące 
do maszyn.

(210) 501922 (220) 2019 07 05
(731) WRÓBEL KLAUDIA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NAGA
(510), (511) 30 herbata, herbata sfermentowana, kombucha, 
herbaty ziołowe, napoje sporządzone z herbaty, nieleczni-
cze napoje herbaciane, herbata ze słonych sproszkowanych 
wodorostów, wyciągi z herbaty nielecznicze, nielecznicze 
napoje na bazie herbaty, herbaty ziołowe, inne niż do ce-
lów leczniczych, 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje 
energetyzujące [nie do celów medycznych], naturalne napo-
je energetyzujące zawierające kofeinę, napoje niealkoholo-
we zawierające soki, soki, napoje owocowe, bezalkoholowe 
napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku medyczne-
go], napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 33 napoje alkoho-
lowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe niskoprocento-
we, wymieszane napoje alkoholowe, preparaty do produkcji 
napojów alkoholowych.

(210) 501943 (220) 2019 07 05
(731) RJ1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TY & TY
(510), (511) 3 szampony, suche szampony, szampony kolo-
ryzujące, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżo-
we, szampony zmiękczające, szampony do ciała, szampony 
dla niemowląt, szampony do włosów, szampony do użytku 
osobistego, szampony w kostkach, szampony z odżywką 
do włosów, nielecznicze szampony do włosów, szampony 
do włosów dla ludzi, szampony przeciwłupieżowe, nie do ce-
lów leczniczych, pasty wybielające do zębów, nielecznicze 
pasty do zębów, proszek do zębów w formie pasty, pasta 
do zębów, jadalna pasta do zębów, pasta do zębów w formie 
tabletek twardych, pasta do zębów w postaci stałej, w formie 
sypkiej, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, prepara-
ty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji 

zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki toaletowe, szampo-
ny dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, szampo-
ny dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], 
szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji], 5 szampony lecznicze, lecznicze szampony, 
lecznicze suche szampony, szampony przeciw wszom, pre-
paraty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły denty-
styczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty 
i materiały diagnostyczne, żywe narządy i tkanki do celów 
chirurgicznych, alkohol do nacierania, aerozole chłodzące 
do celów medycznych, alkohol leczniczy, antybiotyki dla ryb, 
apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, barwniki chirurgiczne, bio-
logiczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologicz-
ne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne 
preparaty do celów medycznych, borowina do kąpieli, biolo-
giczne preparaty do celów weterynaryjnych, borowina lecz-
nicza, cement chirurgiczny, cement kostny do celów chirur-
gicznych, cement kostny do celów chirurgicznych i ortope-
dycznych, cement kostny do celów medycznych, cement 
kostny do celów ortopedycznych, chemiczne środki anty-
koncepcyjne, chromatograficzne kolumny do celów me-
dycznych, cukier mleczny do celów medycznych [laktoza], 
hormony radioterapeutyczne, hemoglobina, gąbki z che-
micznymi preparatami antykoncepcyjnymi, gąbki antykon-
cepcyjne, guma do żucia odświeżająca oddech do celów 
leczniczych, gazy i mieszaniny gazów do użytku w obrazo-
waniu medycznym, gazy do celów medycznych, frakcje bia-
łek krwi, feromony, estry celulozy do celów farmaceutycz-
nych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, ekstrakty 
z kory do użytku weterynaryjnego, ekstrakty z kory do użyt-
ku medycznego, ekstrakty z drożdży do celów medycznych, 
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, elementy radioak-
tywne do użytku medycznego, enzymy do celów medycz-
nych, enzymy do celów weterynaryjnych, drożdże do celów 
medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, dożyl-
ne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania prepara-
tów farmaceutycznych, doustne sole nawadniające, dodatki 
odżywcze do celów weterynaryjnych, dodatki lecznicze 
do pożywienia zwierząt, dodatki do paszy do celów medycz-
nych, dekstryny do użytku farmaceutycznego, dodatki anty-
biotykowe do pasz dla zwierząt, lecznicze oliwki dla nie-
mowląt, kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [prepara-
ty], kryształki do celów leczniczych, kąpiele tlenowe, krople 
do oczu, krew pępowinowa do celów medycznych, krew 
do celów medycznych, krew pępowinowa, kremy na wymio-
na do użytku w rolnictwie, komórki rekonstytuowane do za-
biegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, komórki 
rekonstytuowane do zabiegów klinicznych w zakresie pielę-
gnacji skóry, kleje medyczne do wiązania tkanek wewnętrz-
nych, kleje medyczne do wiązania ran, kolagen do celów 
medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komór-
ki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste 
do celów weterynaryjnych, kapsułki na farmaceutyki sprze-
dawane bez zawartości, kapsułki na lekarstwa, kleje chirur-
giczne, kleje do przymocowywania protez, izotopy do celów 
medycznych, jednorazowe pieluchy dla zwierząt domo-
wych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki do ce-
lów leczniczych, olej rycynowy jako substancja powlekająca 
do produktów farmaceutycznych, odświeżacze oddechu 
do celów medycznych, odczynniki stosowane w genetycz-
nej diagnostyce weterynaryjnej, odczynniki stosowane 
w genetycznej diagnostyce medycznej, odczynniki do użyt-
ku medycznego, nośniki uwalniające leki w postaci rozpusz-
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czalnych warstw ułatwiających uwalnianie preparatów far-
maceutycznych, nośniki uwalniające leki w postaci powło-
czek tabletek ułatwiających uwalnianie preparatów farma-
ceutycznych, nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie 
preparatów farmaceutycznych, natłuszczony papier do ce-
lów medycznych, nasączone chusteczki lecznicze, nasienie 
zwierząt do sztucznej inseminacji, mieszanki gazowe 
do użytku medycznego, mieszane preparaty biologiczne 
do celów medycznych, mineralne preparaty spożywcze 
do celów medycznych, nasienie zwierząt, materiały do chi-
rurgicznych opatrunków gipsowych, lubrykanty do celów 
medycznych, leki uśmierzające ból do celów weterynaryj-
nych, leki przeciwgorączkowe, lecznicze preparaty toaleto-
we, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, 
leki do celów weterynaryjnych, płyny do celów weterynaryj-
nych, płyny dla psów, płynne opatrunki w sprayu, preparaty 
do lewatywy, preparaty do kąpieli do celów medycznych, 
do irygacji do celów medycznych, preparaty do dezynfekcji 
strzyków [dippingu wymion] krów mlecznych, preparaty 
chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty bioche-
miczne do użytku medycznego, preparaty biochemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów 
medycznych, preparaty bakteryjne do celów weterynaryj-
nych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, 
preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, pre-
paraty aminokwasowe do użytku medycznego, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych, preparaty amino-
kwasowe do celów weterynaryjnych, pożywki do kości zło-
żone z materiałów biologicznych do celów medycznych, 
pianki antykoncepcyjne, papierosy beztytoniowe do celów 
medycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, 
pijawki do celów medycznych, osocze krwi, olejek z drzewa 
sandałowego do celów medycznych, farmaceutycznych lub 
weterynaryjnych, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla 
zwierząt, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi 
i zwierząt, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty we-
terynaryjne, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty 
sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty rehydratacyj-
ne, preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycz-
nych, preparaty paracetamolu o zmodyfikowanym uwalnia-
niu, preparaty paracetamolu do zastosowania doustnego, 
preparaty paracetamolu do podawania dożylnego, prepara-
ty mentolowe do wcierania dla dzieci, preparaty mineralne 
do celów medycznych, preparaty medyczne, preparaty lecz-
nicze zawierające glinę, preparaty farmaceutyczne do użyt-
ku weterynaryjnego, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, 
preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty kantarydo-
we do użytku medycznego, preparaty kantarydowe do użyt-
ku weterynaryjnego, preparaty lecznicze do pielęgnacji 
zdrowia, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, pre-
paraty do stosowania w naturopatii, preparaty do produkcji 
napojów leczniczych, środki do zwalczania mikrobów, środki 
do dostarczania leków w postaci jadalnych opłatków do owi-
jania farmaceutyków w proszku, środki antyporostowe 
na wody morskie, środki aktywujące czynność komórkową 
do celów medycznych, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sper-
ma do sztucznego zapłodnienia, sole wód mineralnych, sole 
do kąpieli mineralnych, sole do kąpieli do celów medycz-
nych, składniki krwi, sekwencje kwasów nukleinowych 
do celów medycznych i weterynaryjnych, rad do celów me-
dycznych, przeszczepy naczyniowe [żywe tkanki], przenośne 
apteczki pierwszej pomocy, rozpuszczalniki do usuwania 
plastrów samoprzylepnych, proszek z kory do użytku wete-
rynaryjnego, proszek z kory do użytku medycznego, proszek 

perłowy do celów medycznych, produkty uboczne z proce-
su przeróbki ziaren zbóż do celów medycznych, preparaty 
zawierające trychomycynę, preparaty zawierające tryptofan, 
preparaty zawierające szczepionkę doustną, preparaty za-
wierające pantenol do użytku medycznego, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające 
metioninę, świeczki do masażu do celów terapeutycznych, 
świece do uszu do celów leczniczych, środki wabiące dla 
zwierząt domowych, środki sercowo-naczyniowe do celów 
medycznych, środki odtruwające z benzenu do celów me-
dycznych, środki odtruwające z arszeniku do celów medycz-
nych, środki odtoksyczniające z chloru do celów medycz-
nych, środki hemostatyczne w sztyfcie, tłuszcze do celów 
medycznych, środki leczące chorobę popromienną, środki 
na odciski, środki nawilżające do celów chirurgicznych, środki 
odstraszające insekty dla psów, tłuszcz dojarski [maść do pie-
lęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tlen stały do użytku 
medycznego, sztyfty kaustyczne, szczepionki dla ludzi, 
szczepionki, substancje radioaktywne do celów medycz-
nych, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, sub-
stancje radioaktywne zamknięte do celów medycznych, 
substytuty krwi, suplementy do karm do celów weterynaryj-
nych, suplementy wzmacniające zawierające preparaty para-
farmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwale-
scentów, żywe komórki do celów weterynaryjnych, żwir jako 
środek wspomagający trawienie dla ptaków, żelatyna do ce-
lów medycznych, ziołowe maści zapobiegające swędzeniu 
dla zwierząt domowych, ziołowe maści na rany na skórze dla 
zwierząt domowych, zestalone gazy do celów medycznych, 
węgiel aktywny do adsorpcji toksyn do celów medycznych, 
wskaźniki radioizotopów do celów terapeutycznych lub dia-
gnostycznych, wskaźniki biologiczne do monitorowania 
procesów sterylizacji do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, wody mineralne do celów medycznych, woda utle-
niona do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzy-
kawki do celów medycznych, wypełnienia skóry do wstrzyki-
wania, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, 
wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, ureaza 
do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, 
tłuszcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, truci-
zny bakteryjne, trypsyny do celów medycznych, owadobój-
cze szampony dla zwierząt, 21 artykuły do pielęgnacji odzie-
ży i obuwia, przybory do użytku domowego do czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, przybory ko-
smetyczne i toaletowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła 
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota 
lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, szczotki do zębów dla zwie-
rząt, szczoteczki do zębów elektryczne, szczoteczki do zę-
bów do szczotkowania ręcznego, szczoteczki do zębów, fu-
terały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki 
do zębów, uchwyty na szczoteczki do zębów, stojaki 
na szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów dla zwierząt 
domowych, szczoteczki do zębów dla niemowląt nakładane 
na palec, szczoteczki do czyszczenia powierzchni międzyzę-
bowych, artykuły do czyszczenia zębów, włosie do szczote-
czek do zębów, pudełeczka do przechowywania sztucznych 
zębów, przyrządy do ultradźwiękowego czyszczenia protez 
zębowych, rozpylacze do mycia dziąseł i zębów, pojemniki 
na środki do czyszczenia zębów, zestawy do pielęgnacji jamy 
ustnej składające się ze szczoteczek do zębów i nici denty-
stycznych, urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy użyciu 
wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, po-
jemniki do czyszczenia i przechowywania protez zębowych, 
wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, wykałaczki, 
drewniane wykałaczki, pojemniki na wykałaczki, 30 kawa, 
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herbata, kakao i namiastki tych towarów, 35 usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, kawiarnia, kafeterie [bufety].

(210) 501948 (220) 2019 07 08
(731) TT PLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Targowisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT PLAST S.A.

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 armatura niemetalowa do przewodów sprę-
żonego powietrza, bariery pływające zatrzymujące zanie-
czyszczenia, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, ma-
teriały stosowane w kotłach przeciw stratom, ciepłochronne 
materiały, uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucz-
nych do zgrzewania, dźwiękoszczelne materiały, filtracyjne 
materiały w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, 
folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie 
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, giętkie przewody 
niemetalowe, substancje jako izolacje przeciwwilgociowe 
budynków, izolacyjne materiały, izolacyjne rękawice, izolacyj-
ne taśmy, izolatory, izolatory do przewodów elektrycznych, 
izolatory do kabli, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, 
materiały ciepłochronne, nici z tworzyw sztucznych nie dla 
włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, ognioodporne 
materiały izolacyjne, przyciemniające folie do okna, opaski 
przylepne nie do użytku biurowego, osłony niemetalowe 
do rur, materiały z tworzyw sztucznych do wypychania i pa-
kowania, piankowe podpórki i osłonki do nasadzeń kwiatów, 
węże do podlewania, przewody giętkie do chłodnic pojaz-
dów, przewody giętkie niemetalowe, rękawice izolacyjne, 
uszczelki do rur, złączki do rur niemetalowe, taśmy izolacyj-
ne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izolacyjne, 
folie z tworzywa sztucznego nie do pakowania, uszczelki, 
uszczelki do rur, uszczelniające pierścienie, zaprawy izolacyj-
ne, żywice sztuczne, 19 balustrady, konstrukcje niemetalowe 
basenów kąpielowych, belki niemetalowe, boazeria niemeta-
lowa, bramki wejściowe kołowrotowe, niemetalowe, bramy 
niemetalowe, bruki odblaskowe, budki telefoniczne nieme-
talowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane 
płyty niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, chlewy 
niemetalowe, pachołki do cumowania niemetalowe, pomo-
sty pływające do cumowania niemetalowe, dachówki nie-
metalowe, drenażowe rury niemetalowe, drogi arkusze i pasy 
z tworzyw sztucznych do znakowania, materiały do budo-
wy i pokryć drogi, materiały do pokryć nawierzchni, drogo-
we nawierzchnie odblaskowe, drogowe niemetalowe bloki, 
drogowe płyty niemetalowe, drzwi niemetalowe, drzwiowe 
futryny niemetalowe, drzwiowe ościeżnice niemetalowe, 
drzwiowe płyty niemetalowe, dźwigary niemetalowe, ele-
menty wykończeniowe budowlane niemetalowe, gzymsy 
niemetalowe, harmonijkowe drzwi niemetalowe, kratownice 
niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalo-
we, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy 
niemetalowe, malarskie komory natryskowe niemetalowe, 
maszty niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
moskitiery niemetalowe, nadproża niemetalowe, nagrobki 
lub groby i ogrodzenia niemetalowe, nagrobki niemetalowe, 
nawierzchnie odblaskowe, obudowy niemetalowe grobów 
lub grobowców, ochronne bariery drogowe niemetalowe, 
odlewnicze formy niemetalowe, ogłoszeniowe słupy nie-
metalowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, okienne 
ramy niemetalowe, okiennice niemetalowe, okładziny nieme-

talowe dla budownictwa, okna niemetalowe, palisady nieme-
talowe, pamiątkowe tablice niemetalowe, urządzenia nieme-
talowe do parkowania rowerów, płoty, parkany niemetalowe, 
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe 
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki podło-
gowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, podłogi 
niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe 
płyty parkietowe, podpory niemetalowe, pokrycia dachowe 
niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, pokrycia 
dachowe z gontów, pomniki niemetalowe, pływające pomo-
sty niemetalowe do cumowania, pomosty prefabrykowane 
niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, profile 
niemetalowe do gzymsów, przewody ciśnieniowe nieme-
talowe, konstrukcje wanienki niemetalowe dla ptaków, pta-
szarnie niemetalowe, rakiet platformy wyrzutni niemetalowe, 
urządzenia parkingowe niemetalowe dla rowerów, rury spu-
stowe niemetalowe, rury sztywne niemetalowe dla budow-
nictwa, rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe 
niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny dachowe nie-
metalowe, schody stopni niemetalowe, schody niemetalowe, 
silosy niemetalowe, sklepienia grobów niemetalowe, stajnie 
niemetalowe, sufity niemetalowe, sygnalizacyjne tablice 
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, szalunki nie-
metalowe do betonu, ścianki działowe niemetalowe, ścianki 
palowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, pokrycia 
niemetalowe, ścieki uliczne niemetalowe, ścienne okładziny 
niemetalowe dla budownictwa, wykończeniowe elementy 
dachów, niemetalowe, żaluzje niemetalowe, 20 baryłki nie-
metalowe, beczki niemetalowe, boje cumownicze nieme-
talowe, bransoletki identyfikacyjne niemetalowe dla szpitali, 
kapsle do butelek niemetalowe, chodziki dla dzieci, stojaki 
na czasopisma, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, 
drabiny z drzewa lub tworzyw sztucznych, haczyki niemeta-
lowe na odzież, haki do zasłon, kable lub rury, uchwyty zaciski 
z tworzyw sztucznych, kadzie niemetalowe, kapsle do bute-
lek niemetalowe, karnisze do zasłon, klucze z tworzyw sztucz-
nych, niekodowane, kasety drewniane lub z tworzyw sztucz-
nych, kastry niemetalowe do mieszania zaprawy murarskiej, 
klamki do drzwi niemetalowe, klepka bednarska, kojce dla 
dzieci, kołyski, kosze niemetalowe, kosze piekarskie, kosze ry-
backie, kółka do zasłon, krawieckie manekiny, nakrętki nieme-
talowe do butelek, paliki do namiotów niemetalowe, rączki 
do narzędzi niemetalowe, nity niemetalowe, numery domów 
nieświecące, niemetalowe, osprzęt niemetalowy do drzwi, 
osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do me-
bli, osprzęt niemetalowy do okien, osprzęt niemetalowy 
do trumien, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 
palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze nieme-
talowe, paliki namiotowe niemetalowe, podpórki do roślin, 
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki 
niemetalowe na paliwa płynne, pokrętła niemetalowe, posą-
gi z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążki 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, postumen-
ty pod doniczki na kwiaty, półki biblioteczne, półki magazy-
nowe, bębny niemechaniczne, niemetalowe do nawijania 
przewodów giętkich, szpule niemechaniczne, niemetalowe 
do nawijania przewodów giętkich, pudełka drewniane lub 
z tworzyw sztucznych, pulpity, rączki do narzędzi niemeta-
lowe, rejestracyjne tablice niemetalowe, rękojeści noży nie-
metalowe, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, rolety 
wewnętrzne okienne, rolki do zasłon, ruchome niemetalowe 
schody pasażerskie, uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych 
do rur lub kabli, skrzynie niemetalowe, szyny do zasłon, kołki 
niemetalowe do ścian, śruby niemetalowe, tablice rejestra-
cyjne niemetalowe, tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, 
taborety, transportowe palety niemetalowe, trumny, osprzęt 
niemetalowy do trumny, trzpienie niemetalowe, zaczepy nie-
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metalowe do szyn na ubrania, uchwyty i zaciski z tworzyw 
sztucznych do kabli lub rur, urny pogrzebowe, wiatrowe 
kuranty, wieszaki na ubrania, wodociągowe zawory z two-
rzyw sztucznych, wywieszki, tabliczki z drewna lub tworzyw 
sztucznych, zamki niemetalowe do pojazdów, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemeta-
lowe, zatyczki niemetalowe, zawiasy niemetalowe, zawory 
z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych, zbior-
niki niemetalowe i niemurowane, żaluzje wewnętrzne z liste-
wek, żerdzie niemetalowe.

(210) 501955 (220) 2019 07 08
(731) WARGALA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIR DANCE

(531) 27.05.01, 02.07.02, 02.07.16, 02.07.23, 29.01.14
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, 
programy komputerowe do pobrania, programy komputero-
we nagrane, urządzenia do nauczania, 35 promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowanych wydarzeń sportowych, 
usługi marketingowe, usługi menadżerskie dla sportowców, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, zapewnienie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, 41 dostarczenie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, dystrybucja filmów, prowadzenie filmów, innych 
niż reklamowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, 
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, naucza-
nia indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć 
fitness, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi rozryw-
kowe, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycz-
nej], usługi trenerskie, 45 licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności 
intelektualnej.

(210) 501957 (220) 2019 07 08
(731) SAS ARTUR SAS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Ridel

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, ubrania, nakrycia głowy, bielizna, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna obuwia, ubrań, nakryć 
głowy, bielizny, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednic-
twem Internetu obuwia, ubrań, nakryć głowy, bielizny.

(210) 501959 (220) 2019 07 08
(731) BIAŁCZAK PIOTR MALAYA INVESTMENT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HydraPure
(510), (511) 8 urządzenia ręczne stosowane w zabiegach ko-
smetycznych do oczyszczania, nawilżania i kondycjonowania 
skóry, przybory ręczne do pielęgnacji urody dla ludzi, akceso-
ria do wyżej wymienionych urządzeń, 41 szkolenia dotyczące 
kosmetycznych procedur zabiegowych i pielęgnacji skóry, 
szkolenia dotyczące wieloetapowej procedury kosmetycznej 
oczyszczania skóry, filmy instruktażowe dotyczące kosmetycz-
nych procedur zabiegowych i pielęgnacji skóry i wieloetapo-
wej procedury kosmetycznej oczyszczania skóry, 44 usługi 
kosmetyczne w zakresie pielęgnacji twarzy i ciała, wieloetapo-
we zabiegi oczyszczania, nawilżania i kondycjonowania skóry, 
w tym wieloetapowe zabiegi według procedury kosmetycz-
nej oczyszczania skóry, doradztwo, konsultacje i informacje 
w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 501964 (220) 2019 07 08
(731) EKOCALLCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Carbon Taxi
(510), (511) 39 transport, transport pasażerski, transport 
rzeczny.

(210) 501969 (220) 2019 07 08
(731) WARGALA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeReady Masters Cup BEREADY MASTERS CUP

(531) 03.07.17, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowanych wydarzeń sportowych, usługi marketingowe, 
usługi menadżerskie dla sportowców, usługi modelek i mode-
li dla celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, 41 informacja o imprezach 
rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne 
[pokazy], kultura fizyczna, nauczania indywidualne, organizo-
wanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów. organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizo-
wanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawo-
dów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie  
know-how [szkolenia], usługi rozrywkowe, usługi trenera oso-
bistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie.
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(210) 501975 (220) 2019 07 08
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seni KIDS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01
(510), (511) 5 pieluchy dla dzieci z brakiem kontroli czynno-
ści fizjologicznych, pielucho-majtki dla dzieci z brakiem kon-
troli czynności fizjologicznych.

(210) 501988 (220) 2019 07 08
(731) POLLANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 05.05.22
(510), (511) 3 kremy do twarzy, kosmetyki w formie olejków, 
maseczki do skóry, kosmetyki w postaci kremów toniki, pian-
ki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, olejki mine-
ralne, środki nawilżające żele nawilżające, kremy tonizujące, 
kosmetyki w gotowych zestawach, toniki do twarzy, peelingi 
do twarzy kosmetyki w postaci płynów, olejki do ciała, płyny 
do twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry kosmetyki do cery 
zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w formie 
mleczek kremy na noc, kosmetyki do użytku osobistego, 
preparaty kosmetyczne mleczka do opalania, kosmetyki 
do pielęgnacji urody, kosmetyki zawierające kwas hialurono-
wy, błyszczyki do ust, kremy chroniące przed słońcem, olejki 
do pielęgnacji skóry nawilżające kremy do skóry, nawilżają-
ce balsamy do ciała, preparaty blokujące promieniowanie 
słoneczne, mieszanki do rozjaśniania skóry, kremy do pielę-
gnacji skóry, płyny do pielęgnacji skóry, preparaty do wybie-
lania skóry, środki nawilżające do twarzy nawilżające balsa-
my do skóry, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki 
przeznaczone do suchej skóry, płyny do mycia twarzy, środki 
do czyszczenia skóry twarzy, żele do twarzy i ciała, kremy 
do twarzy i ciała, maseczki zwężające pory, środki nawilżają-
ce przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki.

(210) 502020 (220) 2019 07 09
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZYGMUNT KRASIŃSKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 502056 (220) 2019 07 09
(731) POLSKA ORGANIZACJA ROZWOJU TECHNOLOGII 

POMP CIEPŁA PORT PC, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM BEZ RACHUNKÓW

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.03.12, 01.03.13, 01.03.15, 07.01.09, 
24.15.02, 24.15.13

(510), (511) 42 usługi architektoniczne, doradztwo w zakre-
sie technologii, audyt energetyczny, architektura, analiza wy-
konalności projektu, analizy technologiczne związane z za-
potrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, badania 
dotyczące budynków, badania dotyczące projektowania, ba-
dania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, 
badania techniczne, badania w dziedzinie budownictwa, 
badania w dziedzinie energii, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, certyfikowanie wydajności energe-
tycznej budynków, doradztwo w dziedzinie projektowania 
architektonicznego, doradztwo w zakresie oszczędności 
energii, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, doradztwo związane z usługami technolo-
gicznymi zaopatrzenia w prąd i energię, doradztwo w zakre-
sie oszczędności energii, usługi doradcze dotyczące zużycia 
energii, programowanie oprogramowania do zarządzania 
energią, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem 
energii, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii ener-
getycznej, usługi doradcze związane z wydajnością energe-
tyczną, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do zarządzania energią, opracowywanie systemów do za-
rządzania energią i prądem, usługi doradztwa technolo-
gicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania 
energii regeneracyjnej, doradztwo technologiczne w zakre-
sie produkcji i używania energii, usługi inżynieryjne związa-
ne z systemami zaopatrzenia w energię, udzielanie porad 
technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, 
profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycz-
nej w budynkach, porady techniczne związane z działania-
mi mającymi na celu oszczędzanie energii, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji 
i monitorowania systemów energii słonecznej, 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.

(210) 502067 (220) 2019 07 09
(731) ABS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xlube
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 glikozydy, glikol, glicerydy, gliceryna, 4 smary, 
16 kleje to materiałów papierniczych lub do użytku domo-
wego, 35 prezentowanie produktów w mediach na potrzeby 
sprzedaży detalicznej.

(210) 502071 (220) 2019 07 09
(731) KAPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karnków
(540) (znak słowny)
(540) Osmiabox
(510), (511) 20 plastry hodowlane dla pszczół.

(210) 502078 (220) 2019 07 10
(731) MORYŃ RENATA FREE STAR, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Mister Beard
(510), (511) 25 odzież (odzież ochronna, fartuchy) oraz 
części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w tej 
klasie, nakrycia głowy, obuwie, odzież, odzież ochronna za-
kładana na ubrania, fartuchy, odzież robocza, odzież męska, 
odzież damska, spodnie, t-shirt, czapki, paski skórzane, paski 
tekstylne, paski z materiałów, fartuch z tworzyw sztucznych, 
fartuch fryzjerski.

(210) 502079 (220) 2019 07 10
(731) ZDOLSKA PAULA MONIKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Piękna i Bestia
(510), (511) 44 salon fryzjerski, manicure, pedicure, usługi 
wizażu, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne na ciało, 
masaże, medycyna estetyczna.

(210) 502080 (220) 2019 07 10
(731) KOTWIŃSKI MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi projektowania: planowanie i projek-
towanie obiektów sportowych, projektowanie analiz wyko-
nalności w zakresie projektów, projektowanie broszur, pro-
jektowanie graficzne, projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, usługi graficzne, usługi architektoniczne 
i planowania urbanistycznego: opracowywanie projektów 
budowlanych, planowanie i projektowanie obiektów sporto-
wych, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania 
terenu, 44 ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu (usługi 
w zakresie architektury krajobrazu), usługi w zakresie rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa: chirurgia drzew, 
doradztwo związane z sadzeniem drzew, ogrodnictwo 
i kształtowanie krajobrazu, sadzenie drzew, uprawa roślin, 
usługi szkółek drzew, usługi związane z rolnictwem, ogrod-
nictwem i leśnictwem.

(210) 502082 (220) 2019 07 10
(731) STRZAŁKOWSKA ANNA MINIŚWIAT, Choleżyn
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MiniŚwiat

(531) 06.07.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi placów zabaw, usługi dziecięcych 
placów zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw 
dla dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci 
placów zabaw dla dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w po-
staci grup zabaw, usługi rozrywkowe dla dzieci, organiza-
cja przyjęć, organizacja gier, organizacja zajęć, organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, świadczenie usług rozryw-
kowych dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, 
zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], usługi 
parków rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków 
rozrywki, 43 kawiarnia, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, usługi kawiarni, bary przekąskowe, organizacja caterin-
gu na imprezy urodzinowe, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety.

(210) 502102 (220) 2019 07 10
(731) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ND New Diamond by W. KRUK

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 35 reklama biżuterii.

(210) 502106 (220) 2019 07 10
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ND

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 35 reklama biżuterii.

(210) 502108 (220) 2019 07 10
(731) TULKIS KATARZYNA PARTY KURIER, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PARTY KURIER PIZZA I PRZEKĄSKI

(531) 02.01.15, 08.01.06, 18.01.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi re-
stauracji fast-food, restauracje oferujące dania na wynos, 
usługi kateringowe, usługi barów i restauracji.

(210) 502112 (220) 2019 07 10
(731) STOWARZYSZENIE POMYSŁ NA JÓZEFOSŁAW, 

Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I JÓ

(531) 02.09.01, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, organizowanie kampanii reklamowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych oraz 
materiałów reklamowych, sprzedaż i wynajmowanie po-
wierzchni reklamowej, reklama prasowa, reklama radiowa, 
reklama telewizyjna, reklama internetowa, usługi w zakresie 
opracowania programów promocyjnych, usługi w zakresie 
organizacji aukcji, wystaw i/lub targów w celach handlo-
wych, reklamowych i/lub promocyjnych, organizowanie 
aukcji publicznych, pokazy towarów, badania rynku i opinii 
publicznej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością arty-
styczną, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej 
oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych na-
stępujących towarów: zabawki, gry, książki, odzież, kosmety-
ki, gadżety reklamowe, informacja o ww. usługach, 41 usługi 
wydawnicze, publikowanie tekstów, artykułów, książek, pe-
riodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, 
publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwię-
kowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośni-
ków informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video 
oraz programów radiowych i telewizyjnych, fotoreportaży, 
studia filmowe, studia nagrań, usługi w zakresie nauczania, 
kształcenia i rozrywki, działalność sportowa i kulturalna, or-
ganizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, galerii 
sztuki, organizowanie konkursów edukacyjnych, kulturalnych 
i rozrywkowych, organizowanie gier rozrywkowych, kultural-
nych i edukacyjnych, organizowanie loterii i licytacji, organi-
zowanie wystaw w celach edukacyjno - szkoleniowych oraz 
kulturalnych, organizowanie wystaw artystycznych, organi-

zowanie wernisaży, imprezy charytatywne, organizowanie 
wydarzeń artystycznych, muzycznych, rozrywkowych, rekre-
acyjnych, festynów, imprez masowych, w tym imprez połą-
czonych za zbiórką funduszy na cele dobroczynne i charyta-
tywne, organizowanie balów, pokazy mody, przedstawienia 
teatralne, konkursy piękności, organizacja wypoczynku, pro-
wadzenie pracowni specjalistycznych, bibliotek, muzeów, 
parków rozrywki, lunaparków, klubów zdrowia, kin, teatrów, 
informacja o ww. usługach.

(210) 502195 (220) 2019 07 12
(731) APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 04.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 organizacja widowisk, organizacja imprez 
rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, organizacja 
konkursów tanecznych, organizacja zajęć, organizacja kon-
kursów edukacyjnych, organizacja zawodów rekreacyjnych, 
organizacja konkursów muzycznych, organizacja rozrywek 
muzycznych, administrowanie [organizacja] usługami roz-
rywkowymi, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja 
imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych, organizacja kwizów, gier i zawodów, 
organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i prze-
prowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja atrakcji 
na obozach letnich, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywno-
ści rozrywkowych, organizacja występów rozrywkowych 
na żywo, organizacja i przeprowadzanie konkursów pięk-
ności, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, organi-
zacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja 
i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja aktywności 
sportowych na obozach letnich, organizacja aktywności kul-
turalnych na obozach letnich, prowadzenie seminariów in-
struktażowych związanych z organizacją czasu, organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organi-
zacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych 
z sektorem turystycznym.

(210) 502199 (220) 2019 07 12
(731) MÓL JAKUB FAST SERVICE, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICEBERGER SERVICES FOR INDUSTRY
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.15.25, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz i ze-
wnątrz, czyszczenie maszyn, czyszczenie pojazdów, czysz-
czenie zbiorników.

(210) 502205 (220) 2019 07 12
(731) CZECH PIOTR, Trzebinia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH SAILING TEAM

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 18.03.02, 18.03.23
(510), (511) 39 usługi w zakresie rejsów na jachtach, 41 or-
ganizacja regat jachtowych, rozrywka w postaci wyścigów 
jachtów.

(210) 502217 (220) 2019 07 12
(731) BESTSELLERS DISTRIBUTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SupHairfoods
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
perfumy, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki perfumeryj-
ne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust 
w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny 
po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, skóry, oczu i paznokci, kremy kosmetyczne, kre-
my do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty 
do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetycz-
ne, lakiery do włosów, pasty, proszki i płyny do zębów, la-
kiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, 
sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów ko-
smetycznych, wody termalne, kremy do pillingu, preparaty 
do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, prepa-
raty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, od-
żywki do włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, 
pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, 
zmywacze do paznokci, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, 
żele do mycia, kosmetyki do opalania, farby do włosów, pro-
dukty kosmetyczne, do usuwania farby z włosów, 5 środki 
sanitarne stosowane w higienie osobistej, chusteczki na-
wilżane antybakteryjne, płatki kosmetyczne antybakteryjne 
do oczyszczania cery problematycznej, waciki odkażające, 
materiały opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki higie-
niczne, farmaceutyczne preparaty odżywcze do włosów, 
35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodar-
czą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, po-
kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa 

i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, 
akcesoriów i przyborów kosmetycznych, sprzedaż za po-
średnictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicz-
nych, perfum, akcesoriów i przyborów kosmetycznych.

(210) 502223 (220) 2019 07 12
(731) ARTBRICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 502224 (220) 2019 07 12
(731) BESTSELLERS DISTRIBUTION SPÓŁKA 

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

(531) 02.09.12, 26.01.01, 26.01.14, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
perfumy, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki perfumeryj-
ne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust 
w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny 
po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, skóry, oczu i paznokci, kremy kosmetyczne, kremy 
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, lotony kosme-
tyczne, lakiery do włosów, pasty, proszki i płyny do zębów, 
toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, szampony, odżywki do włosów, preparaty 
do pielęgnacji włosów, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, 
żele do mycia, kosmetyki do opalania, farby do włosów, pro-
dukty kosmetyczne, do usuwania farby z włosów, 35 usługi 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, 
usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą handlową, organizowanie wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów 
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, 
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, 
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rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowa-
nie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, akcesoriów 
i przyborów kosmetycznych, sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, ak-
cesoriów i przyborów kosmetycznych.

(210) 502225 (220) 2019 07 12
(731) BESTSELLERS DISTRIBUTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hungry Hair
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
perfumy, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki perfumeryj-
ne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust 
w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny 
po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, skóry, oczu i paznokci, kremy kosmetyczne, kremy 
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do krę-
cenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery 
do włosów, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznok-
ci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagają-
ce wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, wody 
termalne, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty 
kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, 
pomadki, szminki, szampony, odżywki do włosów, prepara-
ty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, 
błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do mycia, mydła, mydła w płynie, żele do mycia, kosmetyki 
do opalania, farby do włosów, produkty kosmetyczne, do usu-
wania farby z włosów, 5 środki sanitarne stosowane w higienie 
osobistej, chusteczki nawilżane antybakteryjne, płatki kosme-
tyczne antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, 
waciki odkażające, materiały opatrunkowe, podpaski, tampo-
ny, wkładki higieniczne, farmaceutyczne preparaty odżywcze 
do włosów, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organi-
zowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, 
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, 
akcesoriów i przyborów kosmetycznych, sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, 
perfum, akcesoriów i przyborów kosmetycznych.

(210) 502229 (220) 2019 07 12
(731) BESTSELLERS DISTRIBUTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hungry body
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
perfumy, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki perfumeryj-
ne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust 
w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny 
po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, skóry, oczu i paznokci, kremy kosmetyczne, kre-
my do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty 

do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetycz-
ne, lakiery do włosów, pasty, proszki i płyny do zębów, la-
kiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, 
sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów ko-
smetycznych, wody termalne, kremy do pillingu, preparaty 
do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, prepa-
raty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, od-
żywki do włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, 
pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, 
zmywacze do paznokci, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, 
żele do mycia, kosmetyki do opalania, farby do włosów, pro-
dukty kosmetyczne, do usuwania farby z włosów, 5 środki 
sanitarne stosowane w higienie osobistej, chusteczki na-
wilżane antybakteryjne, płatki kosmetyczne antybakteryjne 
do oczyszczania cery problematycznej, waciki odkażające, 
materiały opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki higie-
niczne, farmaceutyczne preparaty odżywcze do włosów, 
35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodar-
czą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, po-
kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, 
akcesoriów i przyborów kosmetycznych, sprzedaż za po-
średnictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicz-
nych, perfum, akcesoriów i przyborów kosmetycznych.

(210) 502243 (220) 2019 07 15
(731) NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dr. Petner
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące 
i myjące dla zwierząt, 5 białkowe suplementy dla zwierząt, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla 
zwierząt, suplementy mineralne dla zwierząt, suplementy 
witaminowe dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie 
dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, leki 
weterynaryjne, preparaty weterynaryjne, leki wydawane bez 
recepty, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych 
suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy 
diety do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz dla 
zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze, pasza lecznicza 
dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające, 31 karmy 
i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
żwirek dla zwierząt, substancje odżywcze, odżywki dla zwie-
rząt, produkty na ściółkę dla zwierząt domowych, piasek aro-
matyczny dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze dla 
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.

(210) 502276 (220) 2019 07 15
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GlukoPower
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, sło-
dycze do celów leczniczych, cukierki do celów leczniczych, 
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, 30 cukierki, batony i guma 
do żucia, cukierki, karmelki [cukierki], cukierki nielecznicze.
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(210) 502278 (220) 2019 07 15
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GlukoUp
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, sło-
dycze do celów leczniczych, cukierki do celów leczniczych, 
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, 30 cukierki, batony i guma 
do żucia, cukierki, karmelki [cukierki], cukierki nielecznicze.

(210) 502331 (220) 2019 07 16
(731) NOWAK-DWORAK AGNIESZKA GOLDEN TRUST 

COMPANY, Munina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN TRUST COMPANY

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 07.01.24, 26.11.06, 
26.11.13

(510), (511) 36 ściąganie czynszów, ubezpieczenia, umowy 
kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną (umowy kredy-
towe), likwidacja przedsiębiorstw (usługi finansowe), admini-
strowanie nieruchomości, agencja pośrednictwa w handlu 
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo 
w sprawach majątku nieruchomego, wycena finansowa 
(ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości), wynajmowa-
nie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nie-
ruchomości), zarządzanie majątkiem, pożyczki pod zastaw 
(pożyczki hipoteczne), dzierżawa gospodarstw rolnych.

(210) 502342 (220) 2019 07 16
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Insomnia
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, dezodoranty, kosme-
tyki, niemedyczne kremy, kosmetyki upiększające, kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, lotony do celów kosmetycznych, 
mleczka do celów kosmetycznych, maski kosmetyczne, my-
dła, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki 
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu 
oraz do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do demakija-
żu, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji, 
szampony, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne 
do płukania jamy ustnej, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, 
toniki kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, wody kolońskie, 
wody toaletowe, żele pod prysznic, niemedyczne żele do ce-
lów kosmetycznych.

(210) 502386 (220) 2019 07 17
(731) FUNDACJA AGROUNIA, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) AGROUNIA

(531) 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 05.03.13, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami spożywczymi, usługi konsultacji biznesowych 
w branży rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działal-
ności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, doradz-
two zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 
również o charakterze dobroczynnym, usługi doradcze (inne 
niż związane z edukacja i szkoleniami) w celu zwiększenia 
zatrudnienia na terenach wiejskich i w małych miastach, do-
radztwo biznesowe dotyczące tworzenia przedsiębiorstw 
na obszarach wiejskich i małych miast, badania rynku, ba-
dania marketingowe, badania opinii publicznej, agencje 
reklamowe, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych 
i informacji dotyczących przedsiębiorczości, 41 usługi eduka-
cyjne dotyczące przemysłu rolniczego, zapewnianie szkoleń 
w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, organizowa-
nie konferencji, organizacja i prowadzenie konferencji eduka-
cyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, or-
ganizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów 
publicystycznych, doradztwo zawodowe - aktywizacja osób 
bezrobotnych poprzez kursy i szkolenia, także o charakterze 
dobroczynnym, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, orga-
nizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 
usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, usługi 
edukacyjne związane z ekologią, usługi szkoleniowe i eduka-
cyjne w celu zwiększenia zatrudnienia na terenach wiejskich 
i w małych miastach.

(210) 502388 (220) 2019 07 17
(731) KRZYWKA ARLETA, JAKIMOWICZ TOMASZ 

HYPERENGLISH SPÓŁKA CYWILNA, Raczki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPER ENGLISH HYPER WALKING

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.24, 02.01.23, 
01.01.03, 01.01.10

(510), (511) 16 książki z obrazkami, książki z zadaniami dla 
dzieci, książki edukacyjne, książki z naklejkami, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej również za pośrednictwem 
Internetu w zakresie takich towarów jak: książki z obrazkami, 
książki z naklejkami, książki edukacyjne, książki z zadaniami 
dla dzieci, reklama i marketing, usługi marketingu bezpo-
średniego, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
41 edukacja językowa, edukacja, usługi wydawnicze, na-
uczanie języków obcych, zapewnianie kursów językowych, 
świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, 
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usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod naucza-
nia języków, usługi szkół w zakresie nauczania języków ob-
cych, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, 
usługi w zakresie nauczania języków.

(210) 502397 (220) 2019 07 17
(731) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIBRA

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 ocieplacze, ocieplane kurtki, ocieplane ka-
mizelki, ocieplacze na szyję, ocieplacze na ręce [odzież], 
ocieplacze na kolana [odzież], podszewki gotowe [części 
garderoby].

(210) 502402 (220) 2019 07 17
(731) NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) rikoland
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej dotyczące ta-
kich towarów jak: kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące 
i myjące dla zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla 
zwierząt, suplementy mineralne dla zwierząt, suplementy 
witaminowe dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie 
dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, leki 
weterynaryjne, preparaty weterynaryjne, leki wydawane bez 
recepty, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych, 
suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy 
diety do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz dla 
zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze, pasza lecznicza 
dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające, karmy i pa-
sze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
żwirek dla zwierząt, substancje odżywcze, odżywki dla zwie-
rząt, produkty na ściółkę dla zwierząt domowych, piasek 
aromatyczny dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze 
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt, torby turystyczne, 
parasole, kagańce, ubranka dla zwierząt, smycze dla zwie-
rząt, kojce, legowiska, budy, klatki dla zwierząt, klatki dla 
zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, uru-
chamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt 
domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych 
w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, kory-
ta do picia, czerpaki do karmy dla psów, zabawki dla zwierząt, 
drabiny i huśtawki dla zwierząt.

(210) 502408 (220) 2019 07 17
(731) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STATICGUARD

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 odzież ochronna chroniąca przed urazami, 
osłony zabezpieczające przed iskrami, ochraniacze termicz-
ne [odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, 
ochronne osłony na twarz dla spawaczy, odzież chroniąca 

przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 25 bluzy, 
spodnie ogrodniczki, kombinezony, kurtki, spodnie ociepla-
ne, ogrodniczki ocieplane, bezrękawniki, koszule, t-shirty/
koszulki, fartuchy, bielizna.

(210) 502409 (220) 2019 07 17
(731) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARGANA

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 24 tkaniny i substytuty tkanin, tkaniny ogniood-
porne [inne niż z azbestu], tkaniny filcowe, tkaniny lamino-
wane, podszewki [tkaniny], ratyna [tkanina], flanela [tkanina], 
krepa [tkanina], tkaniny wełniane, tkaniny paraprzepusz-
czalne, tkaniny powlekane, tkaniny przemysłowe, tkani-
ny poliestrowe, dżins [tkanina], tkaniny nylonowe, tkaniny 
nieprzemakalne, tkaniny winylowe, tkaniny lniane, tkaniny 
zasłonowe, tkaniny ubraniowe, tkaniny powlekane, tkaniny 
podszewkowe, tkaniny konopne, tkaniny bawełniane, tka-
niny sztruksowe, materiał pluszopodobny [tkanina], tkaniny 
z wiskozy, tkaniny do tapicerki, tkaniny typu siatkowego, gu-
mowane tkaniny wodoodporne, tkaniny wielowarstwowe 
antystatyczne, tkaniny wodoodporne przepuszczające po-
wietrze, tkaniny wzmacniane tworzywami sztucznymi, tka-
niny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny termoodporne [inne 
niż do izolacji].

(210) 502426 (220) 2019 07 18
(731) CENTRAL TOWER 81 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przed-
siębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub 
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie 
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, 
badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, admini-
strowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
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usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie do-
tyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, 
dostarczanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy, 
marketing bezpośredni, udostępnianie raportów marke-
tingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygo-
towywanie planów marketingowych, planowanie strategii 
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, 
projektowanie badań marketingowych, analiza trendów 
marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, prowadze-
nie agencji pośrednictwa w handlu, dzierżawa biur, budyn-
ków, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub wynajem budynków, 
dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzier-
żawa nieruchomości [tylko nieruchomości], organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów 
od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomo-
ści, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych 
w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynaj-
mem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie 
wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie wynajmu bu-
dynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy 
ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy ziemi, wynajem 
pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie po-
wierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele 
biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, wymiana pie-
niędzy, usługi finansowe w zakresie wyceny nieruchomości 
gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz doradztwa, in-
formacji i operacji w zakresie obrotu nieruchomościami, emi-
sja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, 
emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominko-
wych, emisja bonów wartościowych w ramach programu 
członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane 
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 42 doradztwo 
w zakresie informatyki, sprzętu komputerowego, oprogra-
mowania komputerowego, usługi w zakresie konserwacji, 
aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, wypoży-
czania oprogramowania komputerowego oraz odzyskiwa-
nia danych komputerowych, wynajmowanie zasobów ser-
werów, komputerów, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony 
antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opraco-
wywanie projektów technicznych, doradztwo budowlane 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
architektura, projektowanie budynków, usługi w zakresie de-
koracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura 
i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów na imprezy i tym-
czasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostęp-
nianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udo-
stępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(210) 502435 (220) 2019 07 18
(731) MICHALEC NORBERT, Görlitz, Niemcy
(540) (znak słowny)
(540) REFILLYTE
(510), (511) 18 plecaki, plecaki wycieczkowe, plecaki tury-
styczne, plecaki sportowe, plecaki na kółkach, małe pleca-
ki, kufry i torby podróżne, kosmetyczki, paski naramienne, 
pasy do bagażu, plecaki dla alpinistów, rzemienie, sakiewki 

do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych 
rzeczy osobistych, saszetki biodrowe, sportowe torby, torby 
biwakowe, torby na narzędzia (puste), torby przenośne, torby 
wodoodporne, 25 koszule, koszulki polo, koszulki z krótkim 
lub z długim rękawem, kurtki bluzy, bluzy polarowe, bluzy 
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, spodnie dresowe, 
spodenki, spodnie, 32 napoje izotoniczne, napoje orzeź-
wiające, napoju owocowe, napoje energetyzujące, napoje 
węglowodanowe, napoje proteinowe, napoje zawierające 
witaminy, mineralne (wody -) [napoje], woda mineralizowana 
[napoje], napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje 
dla sportowców zawierające elektrolity, napoje funkcjonalne 
na bazie wody, woda gazowana wzbogacona witaminami 
[napoje], napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi.

(210) 502483 (220) 2019 07 19
(731) KOWALCZYK WIESŁAWA RELAX IMPORT-EXPORT, 

Bielawa
(540) (znak słowny)
(540) RELAX
(510), (511) 28 sztuczne przynęty wędkarskie, zapachowe 
przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, przynęty wędkarskie, 
wędkarskie ciężarki, przybory wędkarskie, żyłki wędkarskie, 
zanęty wędkarskie, haczyki wędkarskie, spławiki wędkarskie, 
błystki obrotowe jako przynęty wędkarskie.

(210) 502488 (220) 2019 07 19
(731) AKSON STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Solid Gold
(510), (511) 9 filmy, filmy dokumentalne, seriale, programy 
telewizyjne, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy 
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry 
komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, od-
twarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy kom-
puterowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do po-
brania, magnesy dekoracyjne, etui na telefony komórkowe, 
pokrowce i futerały na laptopy, 16 fotografie, artykuły pi-
śmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów 
i do rysowania, materiały drukowane, obrazy, rysunki, książki, 
gazety, czasopisma, plakaty, albumy, kalendarze, dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, drukowane wzory na odzież, 
karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszy-
ty, drukowane zaproszenia, materiały szkoleniowe i dydak-
tyczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki 
i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, 
ozdoby choinkowe, 35 reklama, organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, lokowanie produktu, usługi mer-
chandisingu, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielo-
branżowej, usługi sprzedaży: odzieży, obuwia, nakryć głowy, 
artykułów piśmiennych i biurowych, książek, czasopism, 
gazet, katalogów, plakatów, albumów, podręczników, foto-
grafii, kalendarzy, materiałów dla artystów i do rysowania, 
materiałów szkolnych i dydaktycznych, kosmetyków, sprzę-
tów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, 
w tym za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy), 
plecaków, toreb, portfeli oraz innych artykułów służących 
do przenoszenia, galanterii skórzanej, parasoli, zegarków, bi-
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żuterii, breloczków, uchwytów i taśmy z naniesionymi znaka-
mi towarowymi i reklamowymi, znaczków z logo, artykułów 
sportowych i gimnastycznych, zabawek, urządzeń do od-
twarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, słuchawek, akce-
soriów do telefonów komórkowych i aparatów fotograficz-
nych, artykułów kuchennych i gospodarstwa domowego, 
zastawy stołowej, wyrobów szklanych, porcelanowych i ce-
ramicznych, akcesoriów dla zwierząt, wód perfumowanych 
i perfum, świec zapachowych, napojów bezalkoholowych, 
żywności, gier komputerowych, sprzętu komputerowego, 
sprzętu do gier komputerowych i wideo, usługi prowadze-
nia sprzedaży wyżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, 41 naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie filmów 
i seriali, produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie 
programów telewizyjnych i radiowych, produkcja filmów do-
kumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewi-
zyjnych, produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych i wideo, informacje rozrywkowe, pro-
dukcja programów rozrywkowych i interaktywnych do dys-
trybucji za pośrednictwem telewizji, telewizji kablowej, te-
lewizji satelitarnej, nośników audio i wideo, kaset, dysków 
optycznych, dysków komputerowych i mediów elektronicz-
nych, produkcja i dostarczanie rozrywki za pośrednictwem 
sieci komunikacyjnych i komputerowych, udostępnianie 
aktualności i informacji związanych z kinematografią i sztuką 
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych, 
organizowanie występów na żywo, wystawianie spektakli 
na żywo, przedstawienia teatralne, usługi artystów estrado-
wych, rozrywka interaktywna on-line, organizowanie gier 
i konkursów, organizowanie festiwali, organizowanie festiwali 
filmowych, usługi wydawnicze: publikowanie książek, maga-
zynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostęp-
nianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, organizacja 
i produkcja nagrań filmowych oraz dźwiękowych, usługi roz-
rywkowe związane z grami komputerowymi, usługi parków 
tematycznych i parków rozrywki, usługi edukacyjne i rozryw-
kowe świadczone w parkach tematycznych lub związane 
z parkami tematycznymi, udostępnianie gry komputerowej 
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci.

(210) 502505 (220) 2019 07 19
(731) COLART POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINSOR & NEWTON PROMARKER

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 
03.01.02

(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligator-
skie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych 
lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie, 
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce do druku ręcznego, materiały do pisania, 
materiały do rysowania, pióra i długopisy, ołówki, flamastry, 
mazaki, wkłady atramentowe.

(210) 502512 (220) 2019 07 19
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) BILAXIST
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 502513 (220) 2019 07 19
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mOrganizer finansowy

(531) 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie księgowości, księ-
gowość, doradztwo podatkowe, obsługa kadrowa, dobór 
i rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, 36 usługi bankowości transakcyjnej dla róż-
nych grup klientów i różnych produktów bankowych, usłu-
gi bankowości transakcyjnej w zakresie księgowości, usługi 
bankowe finansowe, usługi bankowe i finansowe świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, mobilne usługi bankowe 
i finansowe.

(210) 502523 (220) 2019 07 19
(731) MOZGAŁA MICHAŁ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) 4coins
(510), (511) 9 oprogramowanie do pobrania w dziedzinie 
walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, oprogra-
mowanie komputerowe do tworzenia, używania i uzyskiwa-
nia dostępu do technologii blockchain, software kompu-
terowy do obsługi obrotu handlowego waluty wirtualnej, 
cyfrowej i kryptowalut, publikacje elektroniczne zawierające 
wiadomości i informacje finansowe z dziedziny kryptowalut 
i technologii blockchain, 35 pośrednictwo w zakresie trans-
akcji handlowych, usługi konsultacji biznesowych dotyczące 
rynków walutowych, walut wirtualnych, walut cyfrowych, 
kryptowalut i systemu blockchain, udostępnianie informacji 
biznesowych w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfro-
wych, kryptowalut i systemu blockchain, usługi marketin-
gowe w zakresie funkcjonowania technologii blockchain, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi finansowe, 
usługi walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe do-
tyczące obrotu walutowego, usługi transakcji finansowych, 
transakcje i operacje w walucie wirtualnej, walucie cyfrowej 
i kryptowalucie, usługi przetwarzania transakcji pieniężnych 
opartych na systemie blockchain, usługi finansowe związane 
z walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi i kryptowalu-
tami, pośrednictwo w wymianie kryptowalut, pośrednictwo 
w usługach finansowych, usługa portfela kryptowaluto-
wego, transferowanie kryptowalut, transfer elektroniczny 
środków pieniężnych, zarządzanie kryptowalutami, usługi 
przelewu waluty wirtualnej, usługi inwestycji kapitałowych, 
inwestycje na rynku walut wirtualnych, walut cyfrowych 
i kryptowalut, obrót handlowy walut on-line w czasie rze-
czywistym, zarządzanie gotówką, mianowicie zapewnianie 
transferów elektronicznych ekwiwalentów gotówki, usługi 
w zakresie transakcji wymiany walut wirtualnych na zbywal-
ne elektroniczne równoważne jednostki pieniężne o okre-
ślonej wartości pieniężnej, usługi doradztwa finansowego, 
organizowanie finansowania projektów w zakresie emisji 
walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, analizy 
finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie 



Nr  ZT38/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 63

rynków walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, 
usługi informacji finansowej dotyczące walut wirtualnych, 
walut cyfrowych i kryptowalut.

(210) 502536 (220) 2019 07 21
(731) ZEN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Shambhala
(510), (511) 41 zapewnianie instruktażu związanego z ćwi-
czeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z ćwiczeniami, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia 
fizyczne], 44 masaże, informacje dotyczące masażu, opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla ciała, leczenie 
w zakresie kontroli wagi ciała, doradztwo w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody.

(210) 502538 (220) 2019 07 21
(731) ZEN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Shambala
(510), (511) 41 zapewnianie instruktażu związanego z ćwi-
czeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z ćwiczeniami, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia 
fizyczne], 44 masaże, informacje dotyczące masażu, opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla ciała, leczenie 
w zakresie kontroli wagi ciała, doradztwo w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody.

(210) 502541 (220) 2019 07 22
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) MOMETAXON
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, kremy kosmetycz-
ne, zestawy kosmetyczne, kremy do twarzy, balsamy do cia-
ła, kremy do skóry, emulsje, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
olejki eteryczne, olejki do ciała, mydła nielecznicze, 5 pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, 
suplementy diety, środki sanitarne do celów medycznych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla 
niemowląt substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
maści lecznicze stosowane na skórę, maści przeciwzapalne, 
maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, 
maści do celów farmaceutycznych, maści o właściwościach 
leczniczych, lecznicze kremy do skóry, preparaty farma-
ceutyczne, maści o właściwościach leczniczych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farma-
ceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa, krople 
do nosa do celów medycznych, mydła lecznicze, mydła 
dezynfekujące.

(210) 502549 (220) 2019 07 22
(731) GOLIK JUSTYNA, Pińczów
(540) (znak słowny)

(540) KERATIN BAR
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
fryzjerstwo, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi salo-
nów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko - kosmetycznych, 
usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjer-
skiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.

(210) 502554 (220) 2019 07 22
(731) ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) COALITION
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje bezalko-
holowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje 
proteinowe, woda, soki, lemoniada, syropy, esencje i inne 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 502572 (220) 2019 07 22
(731) KOKOCIŃSKA-KUSIAK AGATA ETHOPLANET, 

Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ethoplanet

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 03.01.01, 
03.01.06, 03.01.08, 03.01.20, 03.01.24, 03.01.26, 03.01.27, 
03.01.28

(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, produkcja filmów innych niż 
reklamowe, produkcja mikrofilmów, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, usługi edukacyjne świadczo-
ne przez szkoły, usługi przekwalifikowania zawodowego, 
usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], tresura zwierząt, organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 
zawodów sportowych, obsługa ogrodów zoologicznych, 
42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe nad no-
wymi produktami dla osób trzecich, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, usługi świadczone 
przez laboratoria naukowe, 43 hotele dla zwierząt, 44 usłu-
gi weterynaryjne, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], 
45 opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność 
właściciela].

(210) 502576 (220) 2019 07 22
(731) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 

KOMUNIKACJI RP ZARZĄD KRAJOWY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SITK

(531) 25.01.05, 26.01.05, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.05
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako 
szkolenie, organizowanie konkursów jako edukacja lub roz-
rywka, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych.

(210) 502590 (220) 2019 07 22
(731) BROOKVENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) BMV
(510), (511) 11 wentylatory dachowe, wentylatory wyciągo-
we, wentylatory do systemów wentylacji, urządzenia wen-
tylacyjne, urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje 
wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne.

(210) 502591 (220) 2019 07 22
(731) BLOK MACIEJ GREENPRINT, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G greenprint

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 18 torby, torby płócienne, torby plażowe, torby 
pamiątkowe, torby sportowe, torby turystyczne, torby wo-
doodporne, torby przenośne, torby uniwersalne, torby zaku-
powe, torby na ramię, tekstylne torby na zakupy, odzież dla 
zwierząt, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, torby 
na ubrania, torby na zakupy wielokrotnego użytku, worki, 
sakiewki, 25 odzież, odzież męska, odzież dziana, odzież tre-
ningowa, odzież dziecięca, odzież codzienna, swetry, kom-
binezony, odzież dziewczęca, odzież damska, odzież męska, 
damska i dziecięca, koszulki z nadrukami, czapki baseballo-
we, czapki sportowe, czapki dziane, czapki z daszkiem, czap-
ki jako nakrycia głowy, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki 
z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki zapinane 
w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, koszul-
ki polo, kurtki, bluzki, sukienki damskie, spodnie, bluzy dre-
sowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, kurtki bluzy, bluzy 
z kapturem, 35 agencje reklamowe, usługi reklamowe, repro-
dukcja materiału reklamowego, publikowanie materiałów 
reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, dystrybucja broszur reklamowych, 
usługi agencji reklamowych, usługi reklamowe i marketingo-
we, usługi reklamowe i promocyjne, produkcja wizualnych 
materiałów reklamowych, usługi reklamowe za pośrednic-

twem Internetu, usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe 
w zakresie odzieży, przygotowywanie prezentacji w celach 
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
badania rynku do celów reklamowych, pokazy do celów pro-
mocyjnych/reklamowych, dystrybucja produktów do celów 
reklamowych, usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych, promowanie działalności gospodar-
czej, organizacja działalności gospodarczej, administrowanie 
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, 
badania dla celów działalności gospodarczej, usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
środków audiowizualnych, usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 40 foto-
graficzne wytrawianie artykułów odzieżowych, obróbka 
odzieży poprzez zaprasowanie na stałe, nadrukowywanie, 
na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, nadruk wzo-
rów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim ręka-
wem, aplikacja monogramów na odzież, aplikacja motywów 
na tkaniny, druk sitowy, druk typograficzny, druk wywabowy, 
drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie cyfrowe, drukowa-
nie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób 
trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, drukowanie 
litograficzne, drukowanie reklam, drukowanie szablonów, 
drukowanie wzorów, drukowanie wzorów dla osób trzecich, 
drukowanie zdjęć, fotograficzne wytrawianie artykułów go-
spodarstwa domowego, hafciarstwo, haftowanie, grawero-
wanie, laminowanie, nakładanie aplikacji na tkaniny, nakła-
danie wykończeń na tkaniny, usługi powielania 3D, usługi 
wykańczania druków, zaprasowanie na stałe tkanin.

(210) 502604 (220) 2019 07 23
(731) KŁOSIŃSKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOLOSEUM
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, admini-
strowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomo-
ści, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje 
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
biuro wynajmu mieszkań, doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa 
nieruchomości posiadanych na własność, nabywanie nieru-
chomości [dla osób trzecich], ocena i wycena nieruchomo-
ści, organizowanie finansowania w zakresie operacji budow-
lanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie naj-
mu nieruchomości na wynajem, pomoc w zakresie nabywa-
nia nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nie-
ruchomościach, pośrednictwo w umowach kredytowych, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo 
nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne do-
tyczące nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nierucho-
mości, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
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i sprzedażą nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zakwa-
terowań, usługi wynajmu mieszkań, usługi w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, usługi zarządzania własnością wa-
kacyjną, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem 
biur do coworkingu, wynajem nieruchomości, zarządzanie 
najmem, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nie-
ruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomo-
ści, powiernictwo środków pieniężnych, usługi finansowe 
z zakresu zarządzania majątkiem, usługi pośrednictwa fi-
nansowego, usługi związane z inwestycjami przynoszącymi 
stałe dochody, zarządzanie finansowe projektami budowla-
nymi, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, wyceny 
finansowe nieruchomości.

(210) 502609 (220) 2019 07 23
(731) MULTIINSTAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTI

(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 01.05.15
(510), (511) 11 urządzenia centralnego ogrzewania, instala-
cje centralnego ogrzewania.

(210) 502611 (220) 2019 07 23
(731) ALKAM SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DVS

(531) 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12, 29.01.13
(510), (511) 7 odkurzacze bezprzewodowe, 9 elektryczne 
i elektroniczne zabezpieczenia i wyposażenia antywłama-
niowe i antynapadowe banków, obiektów handlowych, 
przemysłowych, lokali mieszkalnych, zestawy automatyki 
do wyposażenia zabezpieczającego, urządzenia sygnaliza-
cyjne, alarmowe, antywłamaniowe, czujniki elektroniczne, 
telewizja przemysłowa pod dozorem, urządzenia ostrzega-
jące, systemy alarmowe, sygnalizacja świetlna, kontrole do-
stępu, rejestratory przemysłowe, urządzenia do archiwizacji 
obrazu i dźwięku i wizualizacji, monitory przemysłowe, urzą-
dzenia przemysłowe, kamery, obiektywy, nagrywarki, akce-
soria, osprzęt i oprogramowanie do wyżej wymienionych 
urządzeń, wszystkie wyżej wymienione towary przeznaczo-
ne do użytku wyłącznie w dziedzinie telewizji przemysłowej, 
switche ethernetowe, fotopułapki, 11 oczyszczacze powie-
trza, 35 usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i hurtowni 
oraz za pośrednictwem sieci Internet urządzeń związanych 
z zabezpieczaniem przed kradzieżą, tj: elektrycznych i elek-
tronicznych zabezpieczeń i wyposażeń antywłamaniowych 
i antynapadowych do banków, obiektów handlowych, 

przemysłowych, lokali mieszkalnych, zestawów automatyki 
do wyposażenia zabezpieczającego, urządzeń sygnalizacyj-
nych, alarmowych, antywłamaniowych, czujników elektro-
nicznych, telewizji przemysłowej pod dozorem, urządzeń 
ostrzegających, systemów alarmowych, urządzeń zapobie-
gających kradzieży, sygnalizacji świetlnej, kontroli dostępu.

(210) 502612 (220) 2019 07 23
(731) ALKAM SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DVS

(531) 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12
(510), (511) 7 odkurzacze bezprzewodowe, 9 elektryczne 
i elektroniczne zabezpieczenia i wyposażenia antywłama-
niowe i antynapadowe banków, obiektów handlowych, 
przemysłowych, lokali mieszkalnych, zestawy automatyki 
do wyposażenia zabezpieczającego, urządzenia sygnaliza-
cyjne, alarmowe, antywłamaniowe, czujniki elektroniczne, 
telewizja przemysłowa pod dozorem, urządzenia ostrzega-
jące, systemy alarmowe, sygnalizacja świetlna, kontrole do-
stępu, rejestratory przemysłowe, urządzenia do archiwizacji 
obrazu i dźwięku i wizualizacji, monitory przemysłowe, urzą-
dzenia przemysłowe, kamery, obiektywy, nagrywarki, akce-
soria, osprzęt i oprogramowanie do wyżej wymienionych 
urządzeń, wszystkie wyżej wymienione towary przeznaczo-
ne do użytku wyłącznie w dziedzinie telewizji przemysłowej, 
switche ethernetowe, fotopułapki, 11 oczyszczacze powie-
trza, 35 usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i hurtowni 
oraz za pośrednictwem sieci Internet urządzeń związanych 
z zabezpieczaniem przed kradzieżą, tj: elektrycznych i elek-
tronicznych zabezpieczeń i wyposażeń antywłamaniowych 
i antynapadowych do banków, obiektów handlowych, 
przemysłowych, lokali mieszkalnych, zestawów automatyki 
do wyposażenia zabezpieczającego, urządzeń sygnalizacyj-
nych, alarmowych, antywłamaniowych, czujników elektro-
nicznych, telewizji przemysłowej pod dozorem, urządzeń 
ostrzegających, systemów alarmowych, urządzeń zapobie-
gających kradzieży, sygnalizacji świetlnej, kontroli dostępu.

(210) 502614 (220) 2019 07 23
(731) GAJ WITOLD, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SoFruPak

(531) 27.05.05
(510), (511) 16 pudełka z papieru lub kartonu do celów 
spożywczych.

(210) 502618 (220) 2019 07 23
(731) GAJ WITOLD, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SoFruMiniPak

(531) 27.05.05
(510), (511) 16 pudełka z papieru lub kartonu do produktów 
spożywczych.

(210) 502620 (220) 2019 07 23
(731) GAJ WITOLD, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SoFruBox

(531) 27.05.05
(510), (511) 16 pudełka z papieru lub kartonu do produktów 
spożywczych.

(210) 502623 (220) 2019 07 23
(731) STOWARZYSZENIE KLUB MOTOCYKLOWY TRAJKERSI, 

Żnin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAJKERSI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 27.01.12, 18.01.05, 
18.01.07, 18.01.21, 18.01.23, 15.01.11

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kurtki 
[odzież], spodnie, kombinezony, koszulki, swetry, czapki, ka-
mizelki, paski [odzież], płaszcze, rękawice motocyklowe, buty 
motocyklowe, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież 
do jazdy na motocyklu.

(210) 502627 (220) 2019 07 23
(731) PODOLIAN IRYNA PIWNICA QUEST, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Choppers BARBERSHOP

(531) 02.01.23, 02.01.30, 02.09.23, 18.01.05, 18.01.23, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.11, 29.01.13, 01.15.05

(510), (511) 44 usługi fryzjerskie, salony piękności, usługi ko-
smetyczne, usługi tatuażu, usługi kolczykowania ciała.

(210) 502640 (220) 2019 07 23
(731) FMC Corporation, Filadelfia, US
(540) (znak słowny)
(540) RIGID
(510), (511) 1 środki chemiczne do stosowania w rolnictwie 
i ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, inhibi-
tory wzrostu roślin, środki powierzchniowo czynne do użyt-
ku rolniczego i ogrodniczego, nawozy, 5 pestycydy, insekty-
cydy, herbicydy, fungicydy.

(210) 502653 (220) 2019 07 23
(731) GMUREK MONIKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUNKT GMUREK  

Gabinet psychologiczno-seksuologiczny

(531) 02.01.23, 02.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, fotore-
portaże, kształcenie praktyczne jako pokazy, nauczanie indy-
widualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkolenie, 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, przekazywanie know-
-how jako szkolenia, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, udostęp-
nianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania, usługi edukacyjne świadczo-
ne przez szkoły, usługi w zakresie oświaty jako nauczanie, wyż-
sze uczelnie jako edukacja, 42 badania naukowe, medyczne ba-
dania naukowe, próby kliniczne, 44 usługi psychologów, usługi 
terapeutyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 502676 (220) 2019 07 24
(731) McDonald’s Corporation, Oak Brook, US
(540) (znak słowny)
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(540) POKÓJ RODZINNY RONALDA McDONALDA
(510), (511) 36 organizowanie zbiórek funduszy na cele do-
broczynne, 43 udostępnianie pomieszczeń gościnnych dla 
członków rodziny dzieci przebywających w szpitalu.

(210) 502683 (220) 2019 07 24
(731) SZATECKI ROBERT ANTONI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STALOWA ARENA

(531) 09.07.25, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 26.05.19, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 41 doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, do-
radztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w za-
kresie treningu fizycznego, fitness kluby, fankluby, goszcze-
nie lig fantasy sports, gry internetowe [nie do pobrania], gry 
losowe, obsługa sal gier, gry oferowane w systemie on-line 
z sieci komputerowej, gry oferowane on-line (w sieci infor-
matycznej), impresariat artystyczny, impresariat teatralny, im-
prezy kulturalne, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie 
gimnastyki, kultura fizyczna, kursy szkoleniowe dotyczące 
sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, nadzorowanie ćwiczeń fizycz-
nych, nauczanie, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
obsługa obiektów sportowych, organizacja i prezentacja 
przedstawień na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, 
organizacja i prowadzenie balów, organizacja i przeprowa-
dzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadza-
nie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadza-
nie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie 
zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów spor-
towych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, or-
ganizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez rozryw-
kowych typu cosplay, organizacja imprez sportowych, orga-
nizacja przyjęć, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, 
organizacja turniejów sportowych, organizacja widowisk, 
organizacja zajęć, organizacja występów rozrywkowych 
na żywo, organizowanie ceremonii przyznania nagród 
za męstwo, organizowanie ceremonii przyznania nagród 
za osiągnięcia, organizowanie ceremonii rozdania nagród, 
organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z fil-
mem, organizowanie ceremonii wręczania nagród związa-
nych z filmami wideo, organizowanie ceremonii wręczania 
nagród związanych z telewizją, organizowanie ceremonii 
wręczania nagród, organizowanie fanklubów, organizowanie 
festiwali, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, 
organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizo-
wanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie fe-
stynów w celach edukacyjnych, organizowanie festynów 
w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach 
kulturalnych, organizowanie gal, organizowanie gier, organi-

zowanie gier edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów, 
organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie 
grup do strzelania z łuku, organizowanie grupowych zajęć 
rekreacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organi-
zowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizo-
wanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenio-
wych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przy-
znawania nagród, organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadze-
nie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie targów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkole-
nia], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, 
organizowanie i prowadzenie targów do celów akademic-
kich, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa-
nie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie spo-
tkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie 
gier, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi-
zowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, or-
ganizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy 
uczniów, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i urządzanie 
wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie i zarządza-
nie imprezami sportowymi, organizowanie imprez edukacyj-
nych, organizowanie imprez i zawodów sportowych, organi-
zowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez mu-
zycznych, organizowanie imprez rozrywkowych i kultural-
nych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, orga-
nizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez w ce-
lach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach kultural-
nych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, organizowanie imprez w zakresie 
sportów elektronicznych, organizowanie konferencji w ce-
lach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących 
rozrywki, organizowanie konferencji dotyczących działalno-
ści kulturalnej, organizowanie konferencji związanych z roz-
rywką, organizowanie konferencji, organizowanie konferen-
cji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, organizowanie kongresów edukacyjnych, 
organizowanie konkursów sportowych, organizowanie kon-
kursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów 
w celach kulturalnych, organizowanie konkursów za pośred-
nictwem internetu, organizowanie kursów instruktażowych, 
organizowanie obozów sportowych, organizowanie poka-
zów na żywo, organizowanie pokazów w celach rozrywko-
wych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, orga-
nizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie 
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów 
w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji w celach 
rozrywkowych, organizowanie, produkcja i wystawianie 
spektakli teatralnych, organizowanie produkcji teatralnych, 
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie walk bok-
serskich, organizowanie rozrywki, organizowanie rozrywki 
podczas uroczystości weselnych, organizowanie seminariów 
dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczą-
cych edukacji, organizowanie seminariów związanych z dzia-
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łalnością kulturalną, organizowanie seminariów związanych 
z edukacją, organizowanie seminariów związanych z rekla-
mą, organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, or-
ganizowanie spektakli rozrywkowych, organizowanie spo-
łecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie 
spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny 
rozrywki, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie 
turniejów, organizowanie turniejów sportowych, organizo-
wanie warsztatów, organizowanie widowisk historycznych 
w plenerze, organizowanie widowisk [impresariat], organizo-
wanie widowisk muzycznych, organizowanie widowisk sce-
nicznych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, 
organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, organizo-
wanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wy-
cieczek do celów szkoleniowych, organizowanie występów 
muzycznych na żywo, organizowanie występów na żywo, 
organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć 
sportowych i imprez sportowych, organizowanie zajęć spor-
towych i zawodów sportowych, organizowanie zajęć w za-
kresie sportów elektronicznych, organizowanie zawodów, 
organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizo-
wanie zawodów e-sportowych, organizowanie zawodów 
i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie zawodów 
i imprez sportowych, organizowanie zawodów jeździeckich 
w skokach przez przeszkody, organizowanie zawodów spor-
towych i imprez sportowych, organizowanie zawodów w za-
kresie sportów elektronicznych, organizowanie zjazdów 
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywko-
wych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, or-
ganizowanie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie 
zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów 
w celach handlowych, organizowanie zjazdów w celach edu-
kacyjnych, ośrodki rozrywkowe, organizowanie zjazdów 
w celach rekreacyjnych, oświetlenie sceniczne do celów roz-
rywkowych, planowanie przyjęć, planowanie specjalnych 
imprez, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, pla-
nowanie widowisk, pokazy baletowe, pokazy cyrkowe, poka-
zy [do celów szkoleniowych], pokazy edukacyjne, organizo-
wanie pokazów gimnastycznych, pokazy tańca na żywo, 
pokazy taneczne na żywo, prezentacja imprez rozrywko-
wych na żywo, prezentacja przedstawień na żywo, prezenta-
cja przedstawień muzycznych, prezentacja występów ze-
społów muzycznych na żywo, produkcja filmów, produkcja 
imprez sportowych, produkcja imprez sportowych na po-
trzeby telewizji, produkcja imprez sportowych na potrzeby 
filmowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, 
produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych na po-
trzeby telewizji, produkcja imprez w zakresie sportów elek-
tronicznych, produkcja konkursów sportowych, produkcja 
koncertów muzycznych, produkcja przedstawień, produkcja 
przedstawień i filmów, produkcja przedstawień muzycznych, 
produkcja przedstawień teatralnych, produkcja przedsta-
wień na żywo, produkcja spektakli scenicznych, produkcja 
sztuk scenicznych, produkcja sztuk, produkcja widowisk, 
produkcja widowisk na żywo, produkcja widowisk teatral-
nych, produkcja występów w parkach rozrywki, produkcje 
cyrkowe, produkcje teatralne, produkowanie filmów, prowa-
dzenie festiwali filmowych, prowadzenie imprez rozrywko-
wych, prowadzenie imprez sportowych na żywo, prowadze-
nie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie imprez 
w zakresie sportów elektronicznych na żywo, prowadzenie 
konkursów w internecie, prowadzenie kwizów, prowadzenie 
loterii, prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, prowa-
dzenie muzeów, prowadzenie szkół sztuk walki, prowadze-
nie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością 
fizyczną, prowadzenie treningów sztuk walki, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], prowadzenie wystaw w celach roz-

rywkowych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, 
prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych, prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zajęć, prowa-
dzenie występów rozrywkowych w postaci sztuk scenicz-
nych, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć popra-
wiających kondycję fizyczną, prowadzenie zajęć w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, prowadzenie zawodów sportowych, 
prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, prowadzenie zjaz-
dów w celach rozrywkowych, przedstawienia muzyczne 
na żywo, przedstawienia muzyczne, przedstawienia teatral-
ne, przedstawienia teatralne [produkcja], przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesny-
mi osobistościami w celach rozrywkowych, przygotowywa-
nie imprez sportowych, publikacja broszur, publikacja czaso-
pism, publikacja kalendarzy imprez, publikacja książek i cza-
sopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
internetu, publikacja multimedialna materiałów drukowa-
nych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja pod-
ręczników użytkownika, publikowanie czasopism interneto-
wych, publikowanie dokumentów, publikowanie gier kom-
puterowych, publikowanie książek, publikowanie materiałów 
multimedialnych on-line, realizacja rozrywki na żywo, realiza-
cja programów rozrywkowych na żywo, rezerwacja biletów 
na imprezy rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na pokazy 
i imprezy sportowe, reżyserowanie sztuk, reżyserowanie wi-
dowisk teatralnych, rozpowszechnianie materiałów eduka-
cyjnych, reżyserowanie przedstawień muzycznych, reżysero-
wanie lub wystawianie sztuk, reżyserowanie przedstawień 
teatralnych, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna 
on-line, rozrywka on-line, rozrywka podczas przerw w trak-
cie imprez sportowych, rozrywka teatralna, rozrywka w for-
mie pokazów magii, rozrywka w postaci produkcji teatral-
nych, rozrywka w postaci występów gimnastycznych, roz-
rywka w postaci zawodów zapaśniczych, rozrywka z udzia-
łem muzyki, rozrywka za pośrednictwem telefonu, sędzio-
wanie na imprezach sportowych, sędziowanie w dyscypli-
nach sportów elektronicznych, sędziowanie sportowe, sę-
dziowanie w sporcie, sport i fitness, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, z wyjątkiem pojazdów, świadczenie usług spor-
towych i rekreacyjnych, szkolenia nauczycieli sportowych, 
szkolenia w bazach wojskowych, szkolenia w dziedzinie biz-
nesu, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie 
sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania do-
brej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie zajęć sporto-
wych, szkolenia zawodników sportowych, szkolenie magi-
ków, szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie ćwiczeń gru-
powych, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, trening 
osobisty [szkolenie], treningi zdrowotne i treningi fitness, 
trenowanie, trenowanie w zakresie sportów elektronicznych, 
inscenizowanie turniejów, udostępnianie filmów i progra-
mów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem ka-
nałów telewizji za opłatą [pay-per-view], udostępnianie fil-
mów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośred-
nictwem płatnej telewizji, udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, udostępnianie gier komputerowych on-line, udo-
stępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, 
udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, 
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwi-
czenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu do trenin-
gu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klu-
bów sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, udo-
stępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług 
i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji związanych 
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ze sportem, usługi doradcze w zakresie rozrywki, usługi do-
radcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, orga-
nizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi dorad-
cze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organi-
zowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i in-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem koncertów, usługi edukacyjne doty-
czące sportu, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fi-
zycznej, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze spor-
tem, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, 
usługi fitness klubów, usługi klubów sportowych, usługi klu-
bów zdrowia [ćwiczenia], usługi klubów zdrowia [fitness], 
usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness 
klub], usługi parków rozrywki, usługi parków tematycznych 
i parków rozrywki, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezer-
wacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, 
usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi roz-
rywkowe na żywo, usługi rozrywkowe świadczone podczas 
przerw w trakcie imprez sportowych, usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, usługi siłowni, usługi siłowni związane 
z treningiem siłowym, usługi sportowe, usługi siłowni zwią-
zane z kulturystyką, usługi sportowe i kulturalne, usługi spor-
towe i w zakresie fitnessu, usługi studia do prób [nagrywa-
nie], usługi studia nagrań, usługi studia nagrań do filmów, 
usługi studiów filmowych, usługi studiów nagrań, usługi stu-
diów nagrań dla telewizji, usługi studiów nagrań dźwięko-
wych, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyj-
nych, usługi studiów nagrań w zakresie wideo, usługi stu-
diów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, usłu-
gi studiów telewizyjnych, usługi świadczone przez agencje 
literackie, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kine-
matograficznych, usługi świadczone przez kluby rozrywko-
we, usługi świadczone przez parki sportowe, usługi szkole-
niowe w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie 
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe 
w zakresie produkcji, usługi szkoleniowe związane ze spraw-
nością fizyczną [fitness], usługi teatralne, usługi technika 
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie 
edukacji sportowej, usługi w zakresie edukacji muzycznej, 
usługi w zakresie fanklubów, usługi w zakresie fanklubów 
jako rozrywka, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi tre-
nerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie w za-
kresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi treningowe siłowe 
i poprawiające kondycję, usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], usługi trenerów osobistych, usługi tre-
nerskie, usługi w zakresie gier wojennych, usługi w zakresie 
organizacji rozrywki, usługi w zakresie organizowania wido-
wisk kulturalnych, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, 
usługi w zakresie produkcji widowisk, usługi w zakresie rekre-
acji, usługi w zakresie wychowania fizycznego, usługi w za-
kresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi 
w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi związane 
z dyskotekami, usługi związane z pisaniem scenariuszy, wido-
wiska komediowe na żywo, wesołe miasteczka, widowiska 
muzyczne, widowiska muzyczne na żywo, wynajem sprzętu 
do użytku na imprezach sportowych, wystawianie spektakli 
teatralnych, wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie 
spektakli na żywo, wystawianie produkcji w zakresie lekkiej 
rozrywki, wystawianie świątecznych przedstawień musicalo-
wych na żywo, wystawy muzealne, zapewnianie muzyki 
na żywo, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć 
rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zapewnianie obiek-

tów sportowych na potrzeby łucznictwa, zapewnianie sal 
balowych, zapewnianie rozrywki on-line, zapewnianie 
przedstawień na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, za-
pewnianie wychowania fizycznego, zapewnianie zajęć kul-
turalnych, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby roz-
rywki, zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, 
zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, zarzą-
dzanie koncertami, zarządzanie stroną artystyczną lokali mu-
zycznych, zarządzanie stroną artystyczną występów mu-
zycznych, zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywko-
wych, organizowanie zawodów sportowych.

(210) 502712 (220) 2019 07 25
(731) LOTTOMERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.10, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.04, 26.04.05

(510), (511) 35 reklama, 38 telekomunikacja, 41 naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa, kulturalna, 
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projek-
towanie, projektowanie oprogramowania.

(210) 502714 (220) 2019 07 25
(731) PT. Kino Indonesia Tbk, Tangerang, ID
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ellips

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 szampony, odżywki do włosów, pomady 
do celów kosmetycznych, olejek ułatwiający czesanie, płyny 
do włosów delikatnych, płyny do włosów, odżywcze olejki 
do włosów, tonik do włosów, farby do włosów, suchy szam-
pon, mydła, kosmetyki.

(210) 502718 (220) 2019 07 25
(731) AMARO WOJCIECH WOJCIECH AMARO AMARONE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) forgotten fields farm
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(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.03.11, 05.07.01, 
05.05.19, 05.05.20, 05.05.21

(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi doradcze 
w zakresie sztuki kulinarnej.

(210) 502725 (220) 2019 07 25
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Blueberry C-TOX
(510), (511) 3 produkty do pielęgnacji twarzy.

(210) 502744 (220) 2019 07 25
(731) ANILAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) aniland
(510), (511) 35 rozpowszechnianie reklam, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, 38 usługi związane z elektronicznymi tabli-
cami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne].

(210) 502778 (220) 2019 07 26
(731) ENCORE+FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 26.01.01, 27.05.01, 27.01.06
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biu-
rowego, analiza kosztów, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, reklama, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie 
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicz-
nego, pośrednictwo w zakresie majątku nieruchomego, 
dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomo-
ści, wynajmowanie nieruchomości, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, pobieranie czynszów, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi 
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz 
zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem 
nieruchomości, usługi finansowe związane z nieruchomo-
ściami, inwestycje związane z nieruchomościami, inwesty-
cje kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji 
budowanych, 37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia 
obiektów handlowych, usługi napraw oraz konserwacji bu-
dynków handlowych, nadzór budowany, doradztwo inży-
nieryjne w zakresie budownictwa, Informacja budowlana, 
instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń 
biurowych, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa 
wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciw włamanio-
wych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj-

nych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpoża-
rowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych, 
elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porząd-
kowe, usługi sprzątania obiektów handlowych.

(210) 502784 (220) 2019 07 26
(731) NOWODWORSKI ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHB PRIVATE HOUSE BROKERS PREMIUM REAL 

ESTATE COMPANY

(531) 24.01.03, 14.05.03, 27.05.01
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, administrowanie nieruchomościami.

(210) 502788 (220) 2019 07 26
(731) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia, prowadzenie zajęć 
fitness, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie konkursów piękności, organizowanie widowisk, orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
43 wynajmowanie sal na zebrania, 44 masaż, salony piękno-
ści, usługi saun, usługi solariów, usługi spa.

(210) 502802 (220) 2019 07 26
(731) PLAYINBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biummy NATURE FOOD

(531) 26.04.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 32 soki owocowe ekologiczne.

(210) 502808 (220) 2019 07 26
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
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(540) Bielenda Vegan Muesli
(510), (511) 3 kremy, mleczka do mycia twarzy, maseczki 
i żele do mycia twarzy, serum, kosmetyki do pielęgnacji twa-
rzy, kosmetyki do pielęgnacji ciała, masła, balsamy i mleczka 
do ciała, peelingi.

(210) 502809 (220) 2019 07 26
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Vegan Muesli
(510), (511) 3 kremy, mleczka do mycia twarzy, maseczki 
i żele do mycia twarzy, serum, kosmetyki do pielęgnacji twa-
rzy, kosmetyki do pielęgnacji ciała, masła, balsamy i mleczka 
do ciała, peelingi.

(210) 502812 (220) 2019 07 29
(731) ORGANIKA-AGRARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dybawka
(540) (znak słowny)
(540) bi calc+
(510), (511) 1 wapno rolnicze, wapno do użytku w rolnic-
twie, nawozy, nawóz naturalny, płynne nawozy, nawozy 
organiczne, nawozy naturalne, nawozy mieszane, nawozy 
mineralne, nawozy chemiczne, mieszanki nawozów, na-
wozy do gleb, nawozy i użyźniacze, nawozy dla rolnictwa, 
nawozy do gleby, nawozy do trawy, nawozy użyźniające 
glebę, nawozy dla rolnictwa, dodatki glebowe [nawożenie], 
nawozy do roślin doniczkowych, nawozy z dodatkiem mi-
kroorganizmów, nawozy do użytku domowego, nawozy bez 
zawartości chloru, nawozy do użyźniania gleby, preparaty 
do nawożenia gleby, nawozy do trawy lub terenów trawia-
stych, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy 
do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy sztuczne do użytku 
w rolnictwie, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania 
gleby, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów 
przez dżdżownice, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej 
formie do użytku w rolnictwie, nawozy i produkty chemicz-
ne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych 
do wykorzystania, jako nawozy rolnicze, mieszanki substan-
cji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku, jako 
nawozy ogrodnicze, podłoża hodowlane, nawozy i środki 
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, środki chemiczne dla rolnictwa, granulowany wapień 
do celów rolniczych, sproszkowany wapień do celów rolni-
czych, środki ulepszające glebę, środki poprawiające glebę, 
środki zwiększające plony upraw, środki zwiększające plony 
warzyw, środki zabezpieczające dla roślin, środki wzmac-
niające dla roślin, środki do nawożenia ogrodu [nawozy], 
środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki 
do uzdatniania gleby do celów rolniczych, środki popra-
wiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki 
poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, środki 
do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygoto-
wanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], preparaty 
do nawożenia, preparaty do odżywiania gleby, preparaty po-
prawiające kondycję gleby, (preparaty do użyźnianie gleby, 
preparaty z mikroelementów dla roślin, preparaty chemicz-
ne do obróbki gleby, chemiczne preparaty do uzdatniania 
gleby, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, mineralne 
preparaty do użyźniania gleby, ziemia doniczkowa, ziemia 
do uprawy, ziemia do upraw, ziemia okrzemkowa, ziemia 
preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, pre-

paraty z mikroelementami dla roślin, chemiczne preparaty 
do wzbogacania gleby, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
35 wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyna-
jem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, wynajem 
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wy-
najem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wydawanie ulotek 
reklamowych, wynajem bilbordów reklamowych, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wprowadzanie na rynek 
nowych produktów, usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemika-
liami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do sto-
sowania w leśnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stoso-
wania w leśnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi promo-
cyjne i reklamowe, rozprowadzanie próbek dla celów rekla-
mowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek 
informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamy radio-
we, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy on-line, reklama 
radiowa, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, reklama zewnętrzna, reklama, reklama 
i marketing, przygotowywanie prezentacji w celach reklamo-
wych, przygotowywanie reklam, prowadzenie badań opinii 
publicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaj detalicznej, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, rozlepianie plakatów re-
klamowych, organizowanie wystaw i targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw 
i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie loso-
wania nagród w celach reklamowych, 44 usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych 
i ogrodniczych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, usługi rolnicze, doradztwo rolnicze, usługi w zakresie 
rolnictwa, usługi doradcze dotyczące rolnictwa, doradztwo 
w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące rolnic-
twa, konsultacje w zakresie rolnictwa, rozpylanie insektycy-
dów w rolnictwie, rozpylanie rolniczych środków chemicz-
nych, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi doradcze 
w zakresie rolnictwa, doradztwo specjalistyczne w zakresie 
rolnictwa, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, do-
radztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usłu-
gi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usłu-
gi informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, 
usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalne-
go w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania 
substancji chemicznych w rolnictwie, udzielanie informacji 
na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, usługi 
doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem, udzielanie informacji on-line na temat 
usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnic-
twem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzy-
stywania nie chemicznych środków do zrównoważonego 
rolnictwa i ogrodnictwa, usługi informacyjne w zakresie 
rolnictwa, rozsiewanie nawozów, powierzchniowy rozsiew 
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nawozów, udzielanie informacji związanych z rozsiewaniem 
nawozów, udzielanie informacji związanych ze stosowaniem 
nawozów, usługi informacyjne dotyczące używania nawo-
zów w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używa-
nia nawozów w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące 
używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, usługi in-
formacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w le-
śnictwie, doradztwo z zakresu ogrodnictwa, ogrodnictwo, 
uprawa roślin, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, usłu-
gi doradcze w zakresie upraw w związku z ogrodnictwem, 
usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi informacyj-
ne dotyczące używania substancji chemicznych w ogrod-
nictwie, usługi informacyjne dotyczące używania substancji 
chemicznych w leśnictwie, usługi ogrodnicze, usługi w za-
kresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 502845 (220) 2019 07 29
(731) BURZA EWA OGRODY NIWA, Zalesie Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODY NIWA

(531) 29.01.12, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 planowanie [projektowanie] ogrodów, usługi 
ogrodnicze, usługi projektowania wystroju wnętrz domo-
wych, usługi projektowania wystroju wnętrz biurowych.

(210) 502886 (220) 2019 07 29
(731) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAK JAK LUBISZ

(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.04.16, 07.01.09, 27.05.01
(510), (511) 29 bekon, buliony, buliony mięsne, burgery mię-
sne, cielęcina, drób, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, gala-
reta, galarety mięsne, golonka, gotowe dania z mięsa, gula-
sze, hamburgery, kaszanka, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski 
w cieście, kiełbaski wieprzowa, kiełbasy, kiełbasy wędzone, 
kiszka krwawa jako kiełbasa, konserwy mięsne, mielonki jako 
konserwy, mięso i wędliny, mięso mielone, mięso siekane, 
mięso świeże, mięso wędzone, mortadela, pasztety, pieczeń 
wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, produkty mię-
sne mrożone, przetworzone produkty mięsne, pulpety, sala-
mi, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szyn-
ka, oleje i tłuszcze jadalne, wędliny, wieprzowina, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem 
Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: bekon, 
buliony, buliony mięsne, burgery mięsne, cielęcinę, drób, fla-

ki, frankfurterki, galaretki mięsne, galarety, galarety mięsne, 
golonkę, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, ka-
szankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski 
wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako 
kiełbasę, konserwy mięsne, mielonki jako konserwy, mięso 
i wędliny, mięso mielone, mięso siekane, mięso świeże, mię-
so wędzone, mortadelę, pasztety, pieczeń wołową, podroby, 
potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, prze-
tworzone produkty mięsne, pulpety, salami, salceson, schab 
wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szynkę, oleje i tłuszcze 
jadalne, wędliny, wieprzowinę, marketing, reklama w tym: 
reklama internetowa, reklama banerowa, reklama radiowa, 
reklama telewizyjna towarów obejmujących: bekon, buliony, 
buliony mięsne, burgery mięsne, cielęcinę, drób, flaki, frank-
furterki, galaretki mięsne, galarety, galarety mięsne, golonkę, 
gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kieł-
baski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, 
kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako kiełbasę, 
konserwy mięsne, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, 
mięso mielone, mięso siekane, mięso świeże, mięso wędzo-
ne, mortadelę, pasztety, pieczeń wołową, podroby, potrawy 
mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, przetworzo-
ne produkty mięsne, pulpety, salami, salceson, schab wie-
przowy, smalec, steki z mięsa, szynkę, oleje i tłuszcze jadalne, 
wędliny, wieprzowinę, publikowanie tekstów o charakterze 
reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów 
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie pro-
duktów w mediach w celu ich sprzedaży.

(210) 502892 (220) 2019 07 29
(731) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE rarytasy

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.13.25
(510), (511) 29 bekon, buliony, buliony mięsne, burgery mię-
sne, cielęcina, drób, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, galareta, 
galarety mięsne, golonka, gotowe dania z mięsa, gulasze, ham-
burgery, kaszanka, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, 
kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszka krwa-
wa jako kiełbasa, konserwy mięsne, mielonki jako konserwy, 
mięso i wędliny, mięso mielone, mięso siekane, mięso świeże, 
mięso wędzone, mortadela, pasztety, pieczeń wołowa, po-
droby, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożo-
ne, przetworzone produkty mięsne, pulpety, salami, salceson, 
schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szynka, oleje i tłuszcze 
jadalne, wędliny, wieprzowina, 35 usługi sprzedaży hurtowej, 
detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) 
towarów obejmujących: bekon, buliony, buliony mięsne, burge-
ry mięsne, cielęcinę, drób, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, 
galarety, galarety mięsne, golonkę, gotowe dania z mięsa, gu-
lasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski 
w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kisz-
kę krwawą jako kiełbasę, konserwy mięsne, mielonki jako kon-
serwy, mięso i wędliny, mięso mielone, mięso siekane, mięso 
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świeże, mięso wędzone, mortadelę, pasztety, pieczeń wołową, 
podroby, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożo-
ne, przetworzone produkty mięsne, pulpety, salami, salceson, 
schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szynkę, oleje i tłuszcze 
jadalne, wędliny, wieprzowinę, marketing, reklama w tym: rekla-
ma internetowa, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna towarów obejmujących: bekon, buliony, buliony 
mięsne, burgery mięsne, cielęcinę, drób, flaki, frankfurterki, ga-
laretki mięsne, galarety, galarety mięsne, golonkę, gotowe dania 
z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, 
kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wę-
dzone, kiszkę krwawą jako kiełbasę, konserwy mięsne, mielonki 
jako konserwy, mięso i wędliny, mięso mielone, mięso siekane, 
mięso świeże, mięso wędzone, mortadelę, pasztety, pieczeń 
wołową, podroby, potrawy mięsne gotowane, produkty mię-
sne mrożone, przetworzone produkty mięsne, pulpety, salami, 
salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szynkę, oleje 
i tłuszcze jadalne, wędliny, wieprzowinę, publikowanie tekstów 
o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i po-
kazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie 
produktów w mediach w celu ich sprzedaży.

(210) 502893 (220) 2019 07 29
(731) LEWANDOWSKA JULIA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PremiumState

(531) 24.09.03, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, sprze-
daż aukcyjna nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkanio-
wych i komercyjnych, 36 agencje nieruchomości, usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą bu-
dynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą ziemi, agencje mieszkaniowe, inwestowanie 
kapitału w nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieru-
chomościami zarządzanie nieruchomościami, wyceny finan-
sowe nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie port-
felem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, 
usługi wyceny nieruchomości, dostarczanie informacji doty-
czących nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nie-
ruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, za-
rządzanie inwestycjami w nieruchomości, organizacja najmu 
nieruchomości handlowych lub mieszkalnych, oszacowania 
majątku nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, 
nabywanie nieruchomości dla osób trzecich, skomputery-
zowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, usłu-
gi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi 
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwesty-
cjami w majątek nieruchomy, usługi wykazów nieruchomo-
ści związanych z wynajmem domów i mieszkań, 37 budowa-
nie nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, 
budowa nieruchomości mieszkalnych.

(210) 502942 (220) 2019 07 31
(731) MIKROFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOCbackter F

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 mikroorganizmy do utrzymywania stawów, 
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, mikroorganizmy 
do stymulacji wzrostu roślin, mikroorganizmy do użytku 
w uzdatnianiu wody, kultury mikroorganizmów stosowane 
w fermentacji kiszonki, środki do regulacji wzrostu roślin 
z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin 
z mikroorganizmami, naturalnie występujące mikroorgani-
zmy stosowane do celów utrzymania stawów, mikroorgani-
zmy - kultury inne, niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, mikroorganizmy do degradacji toksyn [inne niż 
do celów medycznych], żywe mikroorganizmy, inne niż 
do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych, mie-
szanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do siana 
przy produkcji pasz kiszonych [inne niż do użytku weteryna-
ryjnego], mieszanki produktów chemicznych i mikroorgani-
zmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt 
[inne niż do użytku weterynaryjnego], bakterie do oczysz-
czania ścieków, bakterie do uzdatniania wody, bakterie 
do uzdatniania ścieków, kultury bakterii do uzdatniania ście-
ków, dodatki chemiczne do fungicydów, płyny wspomaga-
jące do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, środki 
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne 
dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insek-
tycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki che-
miczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki 
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, her-
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, 
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży-
tom, środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicy-
dów, herbicydów. insektycydów oraz środków przeciw pa-
sożytom], chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolni-
czych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], środki chemiczne stosowane w pro-
dukcji insektycydów, środki chemiczne do użytku w herbi-
cydach, środki chemiczne do użytku w mieszankach herbi-
cydowych, środki chemiczne do stosowania w przemyśle 
agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwa-
stobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw 
pasożytom], nawozy, nawóz naturalny, nawozy azotowe, 
nawóz mocznikowy, nieorganiczne nawozy, płynne nawo-
zy, nawozy naturalne, sole [nawozy], superfosfaty [nawozy], 
nawozy biologiczne, nawozy potasowe, nawozy hydropo-
niczne, syntetyczne nawozy, nawozy złożone, nawozy mie-
szane, nawozy mineralne, nawozy chemiczne, fosforany 
[nawozy], nawozy organiczne, środki chemiczne dla rolnic-
twa, środki chemiczne do zaprawiania nasion, środki che-
miczne stosowane w ogrodnictwie, środki owadobójcze - 
dodatki chemiczne do, środki owadobójcze - dodatki che-
miczne, środki grzybobójcze - dodatki chemiczne, środki 
chemiczne w postaci sorbentów, środki chemiczne stoso-
wane w leśnictwie, środki chemiczne do oczyszczania 
wody, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrod-
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nictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rol-
nictwie, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrod-
nictwie i leśnictwie, środki chemiczne powierzchniowo 
czynne do użytku w rolnictwie, środki chemiczne po-
wierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, środki che-
miczne powierzchniowo czynne do użytku w ogrodnic-
twie, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty 
bakteryjne do celów rolniczych, preparaty zawierające bak-
terie do oczyszczania wody, preparaty bakteryjne do użytku 
w ogrodnictwie, preparaty bakteryjne do użytku w leśnic-
twie, preparaty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, 
preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, prepa-
raty bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, bakterie [inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], probio-
tyczne preparaty bakteryjne [inne niż do celów medycz-
nych], bakteriocydy [inne niż do użytku medycznego i we-
terynaryjnego], produkty bakteryjne [inne niż do celów 
medycznych i weterynaryjnych], preparaty bakteryjne, inne 
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty 
bakteryjne, inne niż do celów medycznych i weterynaryj-
nych, preparaty bakteriobójcze [inne niż do użytku medycz-
nego i weterynaryjnego], kultury bakteriologiczne [inne niż 
do użytku medycznego i weterynaryjnego], preparaty bak-
teriologiczne, inne niż do celów medycznych i weterynaryj-
nych, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku me-
dycznego i weterynaryjnego, mieszanki koncentratów bak-
teryjnych jako dodatki do kiszonki [inne niż do użytku me-
dycznego lub weterynaryjnego], stymulatory wzrostu [inne 
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], środki 
stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub we-
terynaryjnych], ekstrakty z wodorostów do stosowania jako 
środek stymulujący wzrost do roślin, nawozy do gleb, nawo-
zy do gleby, biologiczne nawozy azotowe, nawozy dla rol-
nictwa, nawozy i użyźniacze, rolnictwo - nawozy, kompost, 
obornik, nawozy, nawozy użyźniające glebę, nawozy z tro-
cin, nawozy do trawy, potas kalcynowany [nawozy], nawozy 
zawierające przeciwutleniacze, nawozy, nawozy do trawni-
ków, nawozy do trawy, mieszanki nawozów, preparaty 
do nawożenia, dodatki glebowe [nawożenie], nawóz z su-
perfosfatu wapniowego, powłoki do nasion [nawóz], nawóz 
z krzemianu wapnia, organiczne pozostałości pofermenta-
cyjne [nawóz], nawóz w formie stałej, nawóz z azotanem 
sodu, nawozy do użytku domowego, nawozy z mączki ryb-
nej, chemicznie zmienione nawozy złożone, użyźnianie gle-
by - nawozy, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy za-
wierające związki azotu, nawozy bez zawartości chloru, do-
datki chemiczne do nawozów, nawożenie gleby - preparaty, 
preparaty do nawożenia gleby, mulcz do wzbogacania gle-
by [nawóz], gips do stosowania jako nawóz, nawóz na bazie 
siarczanu potasu, nawóz na bazie azotanu amonowego, 
nawóz na bazie chlorku potasu, podwójny lub potrójny su-
perfosfat [nawóz], nawóz na bazie chlorku amonowego, na-
wóz na bazie siarczanu amonowego, kompost z przegni-
łych liści [nawozy], mieszanki nawozów o spowolnionym 
uwalnianiu, materiały włókniste do użytku jako nawóz, na-
wozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy zawie-
rające azot i magnez (Mg), nawozy sztuczne do użytku 
w rolnictwie, nawozy biologiczne stosowane do uzdatnia-
nia gleby, nawozy biologiczne stosowane do obróbki na-
sion, nawozy dla rolnictwa z alg morskich, nawozy do gleby 
i ziemi doniczkowej, nawozy naturalne wykonane ze skład-
ników morskich, preparaty do nawożenia pogłównego 
do trawników, ekstrakty z wodorostów do użytku jako na-
wozy, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów 
przez dżdżownice, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu 

składników dla ogrodnictwa, preparaty do nawożenia po-
głównego [humus] do trawników, mieszanki substancji che-
micznych i mikroorganizmów do nawożenia kompostu, 
substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia 
roślin, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych 
w okresie obciążenia, nawozy i produkty chemiczne prze-
znaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje 
odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnic-
twie, mieszanki substancji chemicznych i materiałów natu-
ralnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku 
jako nawozy ogrodnicze, nawóz do liści stosowany na rośli-
nach uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, bio-
węgiel, preparaty chemiczne stosowane w produkcji biocy-
dów, preparaty do biologicznego oczyszczania wody, bio-
stymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, 
preparaty chemiczne do biologicznej obróbki ścieków, bio-
logiczne preparaty [inne niż do celów medycznych], prepa-
raty biochemiczne inne niż do użytku medycznego, bio-
chemiczne substancje [inne niż do celów medycznych], 
dodatki biologiczne służące do przekształcania plonów 
w kompost, dodatki biologiczne służące do przekształcania 
roślin w kiszonkę, biologiczne preparaty, inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, dodatki biologiczne służą-
ce do przekształcania roślin w pasze rolnicze, substancje biolo-
giczne [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego], 
chemikalia używane w rolnictwie, sproszkowany wapień 
do celów rolniczych, granulowany wapień do celów rolniczych, 
substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], wapno 
do użytku w rolnictwie, nadtlenek wapnia do użytku w rolnic-
twie, środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, pier-
wiastki śladowe do użytku w rolnictwie, chemicznie przetwa-
rzany torf stosowany w rolnictwie, środki do uzdatniania gleby 
do celów rolniczych, środki poprawiające kondycję gleby 
do użytku rolniczego, środki nawilżające do użytku z rolniczy-
mi środkami chemicznymi, mulcz do wzbogacania gleby 
do użytku w rolnictwie, surfaktanty do użytku w związku z pe-
stycydami rolniczymi, substraty do użytku w rolnictwie, ogrod-
nictwie i leśnictwie, środki do uzdatniania gleby do kontroli 
wzrostu produktów rolnych, substancje przylepne przeznaczo-
ne do użytku rolnego w zwalczaniu szkodników, środki 
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów rol-
nych, fosforan w formie ciekłej do stosowania na liściach rolni-
czych roślin uprawnych, 5 środki do usuwania bakterii, środki 
bakteriobójcze, detergenty bakteriobójcze, fungicydy, fungicy-
dy biologiczne, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], 
kalomel [fungicyd], insektycydy, środki odstraszające insekty, 
preparaty do zwalczania insektów, preparaty do kontroli insek-
tów, środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], insektycydy 
do użytku w rolnictwie, herbicydy, herbicydy biologiczne, her-
bicydy wodne, herbicydy do zwalczania wodorostów, herbicy-
dy do użytku domowego, środki chemiczne dla leśnictwa [her-
bicydy], herbicydy do użytku w rolnictwie, herbicydy do użyt-
ku w stawach, preparaty grzybobójcze, środki grzybobójcze, 
środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], prepa-
raty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty bakteriologicz-
ne do celów weterynaryjnych, probiotyczne preparaty bak-
teryjne do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteryjne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bak-
teriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, biocy-
dy, naturalne biocydy, biocydy syntetyczne, biopestycydy rol-
nicze, środki roztoczobójcze do celów rolniczych, środki 
grzybobójcze do użytku w rolnictwie, pestycydy do celów 
ogrodniczych, preparaty grzybobójcze do stosowania 
w ogrodnictwie.
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 mikroorganizmy do utrzymywania stawów, 
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, mikroorganizmy 
do stymulacji wzrostu roślin, mikroorganizmy do użytku 
w uzdatnianiu wody, kultury mikroorganizmów stosowane 
w fermentacji kiszonki, środki do regulacji wzrostu roślin 
z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin 
z mikroorganizmami, naturalnie występujące mikroorgani-
zmy stosowane do celów utrzymania stawów, mikroorgani-
zmy - kultury inne, niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, mikroorganizmy do degradacji toksyn [inne niż 
do celów medycznych], żywe mikroorganizmy, inne niż 
do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych, mie-
szanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do siana 
przy produkcji pasz kiszonych [inne niż do użytku weteryna-
ryjnego], mieszanki produktów chemicznych i mikroorgani-
zmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt 
[inne niż do użytku weterynaryjnego], bakterie do oczysz-
czania ścieków, bakterie do uzdatniania wody, bakterie 
do uzdatniania ścieków, kultury bakterii do uzdatniania ście-
ków, dodatki chemiczne do fungicydów, płyny wspomagają-
ce do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, środki che-
miczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, in-
sektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne 
dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-
cydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki che-
miczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki 
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbi-
cydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, 
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży-
tom, środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicy-
dów, herbicydów. insektycydów oraz środków przeciw paso-
żytom], chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolni-
czych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], środki chemiczne stosowane w pro-
dukcji insektycydów, środki chemiczne do użytku w herbicy-
dach, środki chemiczne do użytku w mieszankach herbicy-
dowych, środki chemiczne do stosowania w przemyśle agro-
chemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobój-
cze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasoży-
tom], nawozy, nawóz naturalny, nawozy azotowe, nawóz 
mocznikowy, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, nawo-
zy naturalne, sole [nawozy], superfosfaty [nawozy], nawozy 
biologiczne, nawozy potasowe, nawozy hydroponiczne, syn-
tetyczne nawozy, nawozy złożone, nawozy mieszane, nawo-
zy mineralne, nawozy chemiczne, fosforany [nawozy], nawo-
zy organiczne, środki chemiczne dla rolnictwa, środki che-
miczne do zaprawiania nasion, środki chemiczne stosowane 
w ogrodnictwie, środki owadobójcze [dodatki chemiczne 
do, środki owadobójcze - dodatki chemiczne do, środki grzy-
bobójcze - dodatki chemiczne do, środki chemiczne w po-
staci sorbentów, środki chemiczne stosowane w leśnictwie, 
środki chemiczne do oczyszczania wody, chemiczne środki 

wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środ-
ki wspomagające do użytku w rolnictwie, środki chemiczne 
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki 
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, 
środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w le-
śnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne 
do użytku w ogrodnictwie, podłoża hodowlane, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, preparaty bakteryjne do celów rolniczych, prepara-
ty zawierające bakterie do oczyszczania wody, preparaty 
bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, preparaty bakteryjne 
do użytku w leśnictwie, preparaty bakteriologiczne do użyt-
ku w ogrodnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku 
w leśnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku w rolnic-
twie, bakterie [inne niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych], probiotyczne preparaty bakteryjne [inne niż do ce-
lów medycznych], bakteriocydy [inne niż do użytku medycz-
nego i weterynaryjnego], produkty bakteryjne [inne niż 
do celów medycznych i weterynaryjnych], preparaty bakte-
ryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, 
preparaty bakteryjne, inne niż do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, preparaty bakteriobójcze [inne niż do użytku 
medycznego i weterynaryjnego], kultury bakteriologiczne 
[inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego], prepa-
raty bakteriologiczne, inne niż do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku 
medycznego i weterynaryjnego, mieszanki koncentratów 
bakteryjnych jako dodatki do kiszonki [inne niż do użytku 
medycznego lub weterynaryjnego], stymulatory wzrostu 
[inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], środ-
ki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych], ekstrakty z wodorostów do stosowania 
jako środek stymulujący wzrost do roślin, nawozy do gleb, 
nawozy do gleby, biologiczne nawozy azotowe, nawozy dla 
rolnictwa, nawozy i użyźniacze, rolnictwo - nawozy dla, kom-
post, obornik, nawozy, nawozy użyźniające glebę, nawozy 
z trocin, nawozy do trawy, potas kalcynowany [nawozy], na-
wozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy, nawozy 
do trawników, nawozy do trawy, mieszanki nawozów, prepa-
raty do nawożenia, dodatki glebowe [nawożenie], nawóz 
z superfosfatu wapniowego, powłoki do nasion [nawóz], na-
wóz z krzemianu wapnia, organiczne pozostałości pofer-
mentacyjne [nawóz], nawóz w formie stałej, nawóz z azota-
nem sodu, nawozy do użytku domowego, nawozy z mączki 
rybnej, chemicznie zmienione nawozy złożone, użyźnianie 
gleby - nawozy do, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy 
zawierające związki azotu, nawozy bez zawartości chloru, 
dodatki chemiczne do nawozów, nawożenie gleby - prepa-
raty do, preparaty do nawożenia gleby, mulcz do wzbogaca-
nia gleby [nawóz], gips do stosowania jako nawóz, nawóz 
na bazie siarczanu potasu, nawóz na bazie azotanu amono-
wego, nawóz na bazie chlorku potasu, podwójny lub potrój-
ny superfosfat [nawóz], nawóz na bazie chlorku amonowe-
go, nawóz na bazie siarczanu amonowego, kompost z prze-
gniłych liści [nawozy], mieszanki nawozów o spowolnionym 
uwalnianiu, materiały włókniste do użytku jako nawóz, na-
wozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy zawiera-
jące azot i magnez (Mg), nawozy sztuczne do użytku w rol-
nictwie, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gle-
by, nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, na-
wozy dla rolnictwa z alg morskich, nawozy do gleby i ziemi 
doniczkowej, nawozy naturalne wykonane ze składników 
morskich, preparaty do nawożenia pogłównego do trawni-
ków, ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, nawo-
zy uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez dżdżow-
nice, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla 
ogrodnictwa, preparaty do nawożenia pogłównego [humus] 
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do trawników, mieszanki substancji chemicznych i mikroor-
ganizmów do nawożenia kompostu, substancje chelatowe 
do użytku jako nawozy do listowia roślin, nawóz do liści sto-
sowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, nawo-
zy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej 
formie do użytku w rolnictwie, mieszanki substancji che-
micznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako 
nawozy rolnicze, mieszanki substancji chemicznych i mate-
riałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, na-
wóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie 
ich gwałtownego wzrostu, biowęgiel, preparaty chemiczne 
stosowane w produkcji biocydów, preparaty do biologicz-
nego oczyszczania wody, biostymulanty będące środkami 
pobudzającymi wzrost roślin, preparaty chemiczne do bio-
logicznej obróbki ścieków, biologiczne preparaty [inne niż 
do celów medycznych], preparaty biochemiczne inne niż 
do użytku medycznego, biochemiczne substancje [inne niż 
do celów medycznych], dodatki biologiczne służące do prze-
kształcania plonów w kompost, dodatki biologiczne służące 
do przekształcania roślin w kiszonkę, biologiczne preparaty, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, dodatki 
biologiczne służące do przekształcania roślin w pasze rolni-
cze, substancje biologiczne [inne niż do użytku medyczne-
go lub weterynaryjnego], chemikalia używane w rolnictwie, 
sproszkowany wapień do celów rolniczych, granulowany 
wapień do celów rolniczych, substancje do uprawy bezgle-
bowej [rolnictwo], wapno do użytku w rolnictwie, nadtlenek 
wapnia do użytku w rolnictwie, środki regulujące wzrost ro-
ślin do użytku rolniczego, pierwiastki śladowe do użytku 
w rolnictwie, chemicznie przetwarzany torf stosowany w rol-
nictwie, środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, 
środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, 
środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicz-
nymi, mulcz do wzbogacania gleby do użytku w rolnictwie, 
surfaktanty do użytku w związku z pestycydami rolniczymi, 
substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów 
rolnych, substancje przylepne przeznaczone do użytku rol-
nego w zwalczaniu szkodników, środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów rolnych, fosforan w for-
mie ciekłej do stosowania na liściach rolniczych roślin upraw-
nych, 5 środki do usuwania bakterii, środki bakteriobójcze, 
detergenty bakteriobójcze, fungicydy, fungicydy biologicz-
ne, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], kalomel [fun-
gicyd], insektycydy, środki odstraszające insekty, preparaty 
do zwalczania insektów, preparaty do kontroli insektów, 
środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], insektycydy 
do użytku w rolnictwie, herbicydy, herbicydy biologiczne, 
herbicydy wodne, herbicydy do zwalczania wodorostów, 
herbicydy do użytku domowego, środki chemiczne dla le-
śnictwa [herbicydy], herbicydy do użytku w rolnictwie, her-
bicydy do użytku w stawach, preparaty grzybobójcze, środki 
grzybobójcze, środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpaso-
żytnicze], preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], prepa-
raty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, probio-
tyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, 
preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, biocydy, naturalne biocydy, biocydy syn-
tetyczne, biopestycydy rolnicze, środki roztoczobójcze 
do celów rolniczych, środki grzybobójcze do użytku w rol-
nictwie, pestycydy do celów ogrodniczych, preparaty grzy-
bobójcze do stosowania w ogrodnictwie.
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(731) MIKROFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QQbackter

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 mikroorganizmy do utrzymywania stawów, 
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, mikroorganizmy 
do stymulacji wzrostu roślin, mikroorganizmy do użytku 
w uzdatnianiu wody, kultury mikroorganizmów stosowane 
w fermentacji kiszonki, środki do regulacji wzrostu roślin 
z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin 
z mikroorganizmami, naturalnie występujące mikroorgani-
zmy stosowane do celów utrzymania stawów, mikroorgani-
zmy - kultury inne, niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, mikroorganizmy do degradacji toksyn [inne niż 
do celów medycznych], żywe mikroorganizmy, inne niż 
do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych, mie-
szanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do siana 
przy produkcji pasz kiszonych [inne niż do użytku weteryna-
ryjnego], mieszanki produktów chemicznych i mikroorgani-
zmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt 
[inne niż do użytku weterynaryjnego], bakterie do oczysz-
czania ścieków, bakterie do uzdatniania wody, bakterie 
do uzdatniania ścieków, kultury bakterii do uzdatniania ście-
ków, dodatki chemiczne do fungicydów, płyny wspomagają-
ce do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, środki che-
miczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, in-
sektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne 
dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-
cydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki che-
miczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki 
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbi-
cydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, 
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży-
tom, środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicy-
dów, herbicydów. insektycydów oraz środków przeciw paso-
żytom], chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolni-
czych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], środki chemiczne stosowane w pro-
dukcji insektycydów, środki chemiczne do użytku w herbicy-
dach, środki chemiczne do użytku w mieszankach herbicy-
dowych, środki chemiczne do stosowania w przemyśle agro-
chemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobój-
cze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasoży-
tom], nawozy, nawóz naturalny, nawozy azotowe, nawóz 
mocznikowy, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, nawo-
zy naturalne, sole [nawozy], superfosfaty [nawozy], nawozy 
biologiczne, nawozy potasowe, nawozy hydroponiczne, syn-
tetyczne nawozy, nawozy złożone, nawozy mieszane, nawo-
zy mineralne, nawozy chemiczne, fosforany [nawozy], nawo-
zy organiczne, środki chemiczne dla rolnictwa, środki che-
miczne do zaprawiania nasion, środki chemiczne stosowane 
w ogrodnictwie, środki owadobójcze - dodatki chemiczne, 
środki owadobójcze - dodatki chemiczne, środki grzybobój-
cze - dodatki chemiczne, środki chemiczne w postaci sor-
bentów, środki chemiczne stosowane w leśnictwie, środki 
chemiczne do oczyszczania wody, chemiczne środki wspo-
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magające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki 
wspomagające do użytku w rolnictwie, środki chemiczne 
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki 
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, 
środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w le-
śnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne 
do użytku w ogrodnictwie, podłoża hodowlane, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, preparaty bakteryjne do celów rolniczych, prepara-
ty zawierające bakterie do oczyszczania wody, preparaty 
bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, preparaty bakteryjne 
do użytku w leśnictwie, preparaty bakteriologiczne do użyt-
ku w ogrodnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku 
w leśnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku w rolnic-
twie, bakterie [inne niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych], probiotyczne preparaty bakteryjne [inne niż do ce-
lów medycznych], bakteriocydy [inne niż do użytku medycz-
nego i weterynaryjnego], produkty bakteryjne [inne niż 
do celów medycznych i weterynaryjnych], preparaty bakte-
ryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, 
preparaty bakteryjne, inne niż do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, preparaty bakteriobójcze [inne niż do użytku 
medycznego i weterynaryjnego], kultury bakteriologiczne 
[inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego], prepa-
raty bakteriologiczne, inne niż do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku 
medycznego i weterynaryjnego, mieszanki koncentratów 
bakteryjnych jako dodatki do kiszonki [inne niż do użytku 
medycznego lub weterynaryjnego], stymulatory wzrostu 
[inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], środ-
ki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych], ekstrakty z wodorostów do stosowania 
jako środek stymulujący wzrost do roślin, nawozy do gleb, 
nawozy do gleby, biologiczne nawozy azotowe, nawozy dla 
rolnictwa, nawozy i użyźniacze, rolnictwo - nawozy, kom-
post, obornik, nawozy, nawozy użyźniające glebę, nawozy 
z trocin, nawozy do trawy, potas kalcynowany [nawozy], na-
wozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy, nawozy 
do trawników, nawozy do trawy, mieszanki nawozów, prepa-
raty do nawożenia, dodatki glebowe [nawożenie], nawóz 
z superfosfatu wapniowego, powłoki do nasion [nawóz], na-
wóz z krzemianu wapnia, organiczne pozostałości pofer-
mentacyjne [nawóz], nawóz w formie stałej, nawóz z azota-
nem sodu, nawozy do użytku domowego, nawozy z mączki 
rybnej, chemicznie zmienione nawozy złożone, użyźnianie 
gleby - nawozy, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy za-
wierające związki azotu, nawozy bez zawartości chloru, do-
datki chemiczne do nawozów, nawożenie gleby - preparaty, 
preparaty do nawożenia gleby, mulcz do wzbogacania gleby 
[nawóz], gips do stosowania jako nawóz, nawóz na bazie siar-
czanu potasu, nawóz na bazie azotanu amonowego, nawóz 
na bazie chlorku potasu, podwójny lub potrójny superfosfat 
[nawóz], nawóz na bazie chlorku amonowego, nawóz na ba-
zie siarczanu amonowego, kompost z przegniłych liści [na-
wozy], mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, 
materiały włókniste do użytku jako nawóz, nawozy z dużą 
ilością substancji odżywczych, nawozy zawierające azot 
i magnez (Mg), nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, na-
wozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy 
biologiczne stosowane do obróbki nasion, nawozy dla rol-
nictwa z alg morskich, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, 
nawozy naturalne wykonane ze składników morskich, prepa-
raty do nawożenia pogłównego do trawników, ekstrakty 
z wodorostów do użytku jako nawozy, nawozy uzyskane 
metodą przetwarzania odpadów przez dżdżownice, nawozy 
o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, 
preparaty do nawożenia pogłównego [humus] do trawni-

ków, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów 
do nawożenia kompostu, substancje chelatowe do użytku 
jako nawozy do listowia roślin, nawóz do liści stosowany 
na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, nawozy i pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie 
do użytku w rolnictwie, mieszanki substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rol-
nicze, mieszanki substancji chemicznych i materiałów natu-
ralnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, nawóz do liści 
stosowany na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtow-
nego wzrostu, biowęgiel, preparaty chemiczne stosowane 
w produkcji biocydów, preparaty do biologicznego oczysz-
czania wody, biostymulanty będące środkami pobudzający-
mi wzrost roślin, preparaty chemiczne do biologicznej ob-
róbki ścieków, biologiczne preparaty [inne niż do celów me-
dycznych], preparaty biochemiczne inne niż do użytku me-
dycznego, biochemiczne substancje [inne niż do celów me-
dycznych], dodatki biologiczne służące do przekształcania 
plonów w kompost, dodatki biologiczne służące do prze-
kształcania roślin w kiszonkę, biologiczne preparaty, inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, dodatki biolo-
giczne służące do przekształcania roślin w pasze rolnicze, 
substancje biologiczne [inne niż do użytku medycznego lub 
weterynaryjnego], chemikalia używane w rolnictwie, sprosz-
kowany wapień do celów rolniczych, granulowany wa-
pień do celów rolniczych, substancje do uprawy bezgle-
bowej [rolnictwo], wapno do użytku w rolnictwie, nadtle-
nek wapnia do użytku w rolnictwie, środki regulujące 
wzrost roślin do użytku rolniczego, pierwiastki śladowe 
do użytku w rolnictwie, chemicznie przetwarzany torf 
stosowany w rolnictwie, środki do uzdatniania gleby 
do celów rolniczych, środki poprawiające kondycję gleby 
do użytku rolniczego, środki nawilżające do użytku z rol-
niczymi środkami chemicznymi, mulcz do wzbogacania 
gleby do użytku w rolnictwie, surfaktanty do użytku 
w związku z pestycydami rolniczymi, substraty do użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do uzdat-
niania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, sub-
stancje przylepne przeznaczone do użytku rolnego 
w zwalczaniu szkodników, środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów rolnych, fosforan 
w formie ciekłej do stosowania na liściach rolniczych ro-
ślin uprawnych, 5 środki do usuwania bakterii, środki bak-
teriobójcze, detergenty bakteriobójcze, fungicydy, fungi-
cydy biologiczne, środki chemiczne dla leśnictwa [fungi-
cydy], kalomel [fungicyd], insektycydy, środki odstraszają-
ce insekty, preparaty do zwalczania insektów, preparaty 
do kontroli insektów, środki chemiczne dla leśnictwa [in-
sektycydy], insektycydy do użytku w rolnictwie, herbicy-
dy, herbicydy biologiczne, herbicydy wodne, herbicydy 
do zwalczania wodorostów, herbicydy do użytku domo-
wego, środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], herbi-
cydy do użytku w rolnictwie, herbicydy do użytku w sta-
wach, preparaty grzybobójcze, środki grzybobójcze, środ-
ki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], prepa-
raty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty bakteriolo-
giczne do celów weterynaryjnych, probiotyczne preparaty 
bakteryjne do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteryj-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 
biocydy, naturalne biocydy, biocydy syntetyczne, biopesty-
cydy rolnicze, środki roztoczobójcze do celów rolniczych, 
środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, pestycydy 
do celów ogrodniczych, preparaty grzybobójcze do stoso-
wania w ogrodnictwie.
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(210) 502964 (220) 2019 07 31
(731) SZMULSKA ALICJA WERSAL-GALLERY, Września
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.05.21
(510), (511) 18 czapraki i derki oraz nauszniki dla koni, 
25 odzież do jazdy konnej w tym bluzki, koszule, bryczesy, 
skarpety, czapki, paski do bryczesów.

(210) 502968 (220) 2019 07 31
(731) VIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 agencja zatrudnienia tymczasowego, do-
radztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w za-
kresie personelu, doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nelem i zatrudnienia, rekrutacja personelu tymczasowego, 
usługi rekrutacyjne, usługi agencji pośrednictwa pracy i re-
krutacji pracowników.

(210) 502969 (220) 2019 07 31
(731) VIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 agencja zatrudnienia tymczasowego, do-
radztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w za-
kresie personelu, doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nelem i zatrudnienia, rekrutacja personelu tymczasowego, 
usługi rekrutacyjne, usługi agencji pośrednictwa pracy i re-
krutacji pracowników.

(210) 502987 (220) 2019 07 31
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)

(540) Bielenda Professional Ferul – X
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne, usługi spa.

(210) 502990 (220) 2019 07 31
(731) NETARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 audyt, analiza rynku, badania marketingowe, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, public relations, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, kreowanie wizerunku [firmy, 
usług, towaru], organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych.

(210) 502991 (220) 2019 07 31
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Professional Acid Fusion 3.0
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne, usługi spa.

(210) 502992 (220) 2019 07 31
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) PodoCALL Therapy
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne, usługi spa.

(210) 503003 (220) 2019 08 01
(731) ROCKFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Małkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROCKFIN

(531) 26.03.04, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe (szkielety ramowe 
do budowli), metalowe elementy usztywniające i wzmac-
niające konstrukcję, metalowe kapsuły [pojemniki], meta-
lowe konstrukcje, metalowe zbiorniki na wodę, modułowe 
przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], przewody 
metalowe, rury i rurki ze stali, rury metalowe, rury, rurki i prze-
wody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalo-
we, zbiorniki (metalowe -) [konstrukcje], zbiorniki metalowe, 
złączki rur metalowe, 7 kompresory gazowe, maszyny dla 
odlewnictwa, maszyny do cięcia papieru, maszyny do for-
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mowania metali, maszyny do kalandrowania papieru, maszy-
ny do łączenia, maszyny do nitowania, maszyny do obróbki 
masy papierniczej, maszyny do obróbki metali, maszyny 
do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji kartonów, 
maszyny do produkcji tektury, maszyny do produkcji tektury 
falistej, maszyny do proszkowania, maszyny do przetwór-
stwa metali, maszyny do tłoczenia, maszyny do wytłacza-
nia, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny 
powlekające, maszyny rafinujące masę papierniczą, maszy-
ny zwijające papier, obrotowe maszyny do cięcia papieru, 
inne niż do użytku biurowego, pompy hydrauliczne, pompy 
hydrauliczne serwosterowane, pompy pneumatyczne, pro-
wadnice maszynowe [części maszyn], reduktory ciśnienia 
[części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory [za-
wory] jako części maszyn, regulatory pneumatyczne do sil-
ników, silniki do sprężarek, silniki hydrauliczne, silniki paro-
we, smarownice [części maszyn], smarownice na sprężone 
powietrze, smarownice tłokowe pneumatyczne, sprężarki, 
sprężarki [maszyny], sprężarki do maszyn, sprężarki elektrycz-
ne, sprężarki gazu, sprężarki obrotowe, sprężarki powietrza, 
sprężarki powietrzne, sprężarki tłokowe, tłoki [części maszyn 
lub silników], turbiny do wytwarzania mocy, turbiny gazowe, 
turbiny hydrauliczne, turbiny parowe [inne niż do pojazdów 
lądowych], zawory do maszyn, zawory hydrauliczne, 9 opro-
gramowanie do inżynierii budowy maszyn, 37 konserwa-
cja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania 
energii, 40 cieplna obróbka metali, obróbka [obróbka me-
chaniczna] metali, obróbka i powlekanie powierzchni me-
talowych, obróbka metali, powlekanie metalu, powlekanie 
metalu [niemalarskie], produkcja na zamówienie stalowych 
elementów konstrukcyjnych, 42 analizy w zakresie inżynierii 
technologicznej, badania techniczne, badania w dziedzinie 
technologii prowadzone przez inżynierów, doradztwo tech-
niczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, 
dostarczanie raportów inżynieryjnych, inżynieria kompute-
rowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria techniczna, kon-
strukcyjne (projektowanie - ), kontrola i testowanie jakości, 
nadzór i inspekcja techniczna, ocena jakości produktów, 
opracowywanie badań technicznych, oszacowania w dzie-
dzinie technologii wykonywane przez inżynierów, pla-
nowanie projektów technicznych, planowanie projektów 
technicznych w dziedzinie inżynierii, pomiary inżynieryjne, 
prace inżynieryjne, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie 
produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywa-
nie produktów przemysłowych, projektowanie i testowanie 
nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie 
opracowywania nowych produktów, projektowanie insta-
lacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie komponen-
tów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie 
konstrukcji, projektowanie maszyn specjalistycznych, pro-
jektowanie modeli, projektowanie narzędzi, projektowanie 
oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramo-
wania systemowego, projektowanie produktów inżynieryj-
nych, projektowanie przyrządów, projektowanie ramowych 
konstrukcji przestrzennych, projektowanie rurociągów, 
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projekto-
wanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, 
projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, 
elektromechanicznych i optoelektronicznych, przeglądy 
techniczne, przygotowywanie raportów technicznych, spo-
rządzanie raportów technicznych, studium wykonalności 
technicznej, testowanie bezpieczeństwa urządzeń i insta-
lacji ciśnieniowych, testowanie funkcjonalności maszyn, 
testowanie komponentów, testowanie maszyn, testowanie 
produktów, testowanie przemysłowe wspomagane kompu-
terowo, testowanie urządzeń, testowanie urządzeń w dzie-

dzinie inżynierii elektrycznej, testowanie zagrożenia hałasem 
środowiska, testy inżynieryjne, udzielanie informacji doty-
czących inżynierii przemysłowej, usługi architektoniczne 
i inżynieryjne, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemy-
słowej, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii 
morskiej, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla branży 
gazowniczej, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi 
inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane kompu-
terowo, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej 
i produkcji gazu ziemnego, usługi inżynieryjne w dziedzinie 
mocy napędowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, 
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, 
usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inży-
nieryjne w zakresie analizy maszyn, usługi inżynieryjne w za-
kresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne w za-
kresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne związane 
z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi 
pomiarów technicznych, usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, usługi technologiczne i pro-
jektowanie w tym zakresie, usługi w zakresie badań i opraco-
wywania w obszarze inżynierii, usługi w zakresie doradztwa 
technicznego, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi 
w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie inżynierii 
jądrowej, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, 
usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w za-
kresie przeglądów technicznych, usługi w zakresie testów 
technicznych, usługi w zakresie wspomaganego kompute-
rem projektowania technicznego, usługi zarządzania projek-
tami inżynieryjnymi.

(210) 503004 (220) 2019 08 01
(731) TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płochocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fosydyna Suplement diety

(531) 02.01.01, 02.09.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, dietetyczna żywność i substancje do celów lecz-
niczych, suplementy diety dla ludzi.

(210) 503015 (220) 2019 08 01
(731) INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PRIMAZOL
(510), (511) 1 emulgatory przeznaczone do celów 
przemysłowych.

(210) 503017 (220) 2019 08 01
(731) GRUPA M40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plewiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GrupaM40
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(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 porady w zakresie marketingu, doradztwo 
w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, 
informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi 
marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu bez-
pośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, udo-
stępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań 
marketingowych, przygotowywanie planów marketingo-
wych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi agen-
cji marketingowych, planowanie strategii marketingowych, 
analiza trendów marketingowych, projektowanie badań 
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, 
marketing imprez i wydarzeń, udzielanie informacji dotyczą-
cych marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy 
w zakresie marketingu, pomoc w zakresie marketingu, do-
radztwo reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa 
obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządza-
nia marketingowego, ocena statystyczna danych marketin-
gowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi 
doradztwa w zakresie marketingu, doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie marketingu, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, doradztwo w zakresie marketingu bizneso-
wego, badania rynku i badania marketingowe, usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie persone-
lem zajmującym się marketingiem, usługi reklamowe i mar-
ketingowe on-line, usługi marketingowe w dziedzinie sto-
matologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi 
marketingowe w dziedzinie restauracji, opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, sporządzanie rapor-
tów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania marketingowego, oceny szacunkowe do celów mar-
ketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingo-
wych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strate-
gicznego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], doradztwo w zakresie marketingu produktów 
chemicznych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu 
internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu afilia-
cyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpo-
średniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów spo-
łecznościowych, usługi planowania w celu badań marketin-
gowych, świadczenie doradczych usług marketingowych 
dla producentów, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, marketing towarów 
i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi badaw-
cze w zakresie reklamy i marketingu, usługi rekrutacji perso-
nelu do sprzedaży i marketingu, usługi doradcze dotyczące 
reklamy, promocji i marketingu, usługi marketingowe świad-
czone za pomocą sieci cyfrowych, dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
doradztwo w zakresie demografii do celów marketingo-
wych, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo i zarzą-
dzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, 
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kuponów, doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama typu 

„płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama, do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania firmą, usługi reklamy zewnętrznej, 
przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama ze-
wnętrzna, reklama banerowa, reklamy on-line, reklama i usłu-
gi reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych, pu-
blikacja treści reklamowych, przygotowywanie materiałów 
reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamo-
wych, przygotowywanie ulotek reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie bro-
szur reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, przy-
gotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie 
i rozmieszczanie reklam, usługi promocyjne i reklamowe, 
gromadzenie informacji związanych z reklamą, usługi plano-
wania w zakresie reklamy, usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów 
reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, 42 administracja serwerów, ad-
ministrowanie prawami użytkowników w sieciach kompute-
rowych, analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bez-
pieczeństwa komputerowego, doradztwo komputerowe, 
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostar-
czanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjali-
stycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja infor-
macji związanych z systemami informacyjnymi, konsultacje 
w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo infor-
matyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, pro-
fesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, udzielanie informacji w zakresie technologii infor-
macyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci infor-
matycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie tech-
nologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne zwią-
zane z integracją systemów komputerowych, usługi dorad-
cze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, 
usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi do-
radcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne 
środowiska oprogramowania, usługi doradztwa techniczne-
go dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi w za-
kresie doradztwa komputerowego, usługi konsultacyjne 
w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bez-
pieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, mo-
nitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania syste-
mów komputerowych, usługi uwierzytelniania w zakresie 
bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów kom-
puterowych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi 
w zakresie analizy przemysłowej, odtwarzanie baz danych, 
opracowywanie baz danych, hosting komputerowych baz 
danych, projektowanie komputerowych baz danych, projek-
towanie i opracowywanie baz danych, usługi w zakresie ak-
tualizacji baz danych oprogramowań, tworzenie stron inter-
netowych, tworzenie programów komputerowych, tworze-
nie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, tworzenie programów do przetwarzania da-
nych, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie 
i utrzymywanie witryn internetowych, usługi w zakresie two-
rzenia witryn internetowych, tworzenie platform interneto-
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wych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymywa-
nie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworze-
nie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, 
projektowanie, tworzenie i programowanie stron interneto-
wych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom 
trzecim, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trze-
cich, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron inter-
netowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głów-
nych i stron internetowych, projektowanie, tworzenie, ho-
sting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie da-
nych z komputerowych dysków twardych, doradztwo zwią-
zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie progra-
mów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworze-
nia stron internetowych, tworzenie programów kontrolnych 
do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania 
i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie ser-
werem, usługi projektowania w zakresie systemów wyświe-
tlania w celach prezentacyjnych, doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi infor-
macyjne w zakresie komputerów, usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, udzielanie informacji z zakresu progra-
mów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie analizy 
systemów informacyjnych, zarządzanie usługami w zakresie 
technologii informacyjnych [ITSM], programowanie opro-
gramowania do platform informacyjnych w Internecie, szy-
frowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wia-
domości i danych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi 
konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informa-
tycznym, udzielanie informacji na temat usług, analiz i badań 
przemysłowych, dostarczanie informacji związanych z pro-
jektowaniem i opracowywaniem oprogramowania kompu-
terowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i od-
zyskiwania systemów informatycznych, udzielanie informacji 
on-line na temat usług, analiz i badań przemysłowych, 
świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i dorad-
czych w zakresie oprogramowania komputerowego, dostar-
czanie informacji związanych z projektowaniem i opracowy-
waniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostar-
czanie informacji i wyników badań naukowych z bazy da-
nych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwania, utrzy-
mywanie baz danych, projektowanie baz danych, instalacja 
oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogra-
mowania komputerowych baz danych, usługi związane 
z opracowywaniem baz danych, programowanie oprogra-
mowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie 
oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradz-
two w zakresie komputerowych programów baz danych, 
projektowanie i opracowywanie programów komputero-
wych baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie 
oprogramowania bazy danych, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, 
opracowywanie i konserwacja oprogramowania kompute-
rowego do baz danych, projektowanie elektronicznych for-
matów płyt CD do komputerowych baz danych, opracowy-
wanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowa-
nia komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji 
on-line w zakresie badań technologicznych z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, monitorowanie procesu w celu 
zapewnienia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowa-
nie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie syste-
mów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monito-
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-

krywania awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania, 
do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania.

(210) 503018 (220) 2019 08 01
(731) NIEZWIĄZANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Niezwiązani
(510), (511) 35 porady w zakresie marketingu, doradztwo 
w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, 
informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi 
marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu bez-
pośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, udo-
stępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań 
marketingowych, przygotowywanie planów marketingo-
wych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi agen-
cji marketingowych, planowanie strategii marketingowych, 
analiza trendów marketingowych, projektowanie badań 
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, 
marketing imprez i wydarzeń, udzielanie informacji dotyczą-
cych marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy 
w zakresie marketingu, pomoc w zakresie marketingu, do-
radztwo reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa 
obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządza-
nia marketingowego, ocena statystyczna danych marketin-
gowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi 
doradztwa w zakresie marketingu, doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie marketingu, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, doradztwo w zakresie marketingu bizneso-
wego, badania rynku i badania marketingowe, usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie persone-
lem zajmującym się marketingiem, usługi reklamowe i mar-
ketingowe on-line, usługi marketingowe w dziedzinie sto-
matologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi 
marketingowe w dziedzinie restauracji, opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, sporządzanie rapor-
tów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania marketingowego, oceny szacunkowe do celów mar-
ketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingo-
wych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strate-
gicznego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], doradztwo w zakresie marketingu produktów 
chemicznych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu 
internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu afilia-
cyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpo-
średniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów spo-
łecznościowych, usługi planowania w celu badań marketin-
gowych, świadczenie doradczych usług marketingowych 
dla producentów, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, marketing towarów 
i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi badaw-
cze w zakresie reklamy i marketingu, usługi rekrutacji perso-
nelu do sprzedaży i marketingu, usługi doradcze dotyczące 
reklamy, promocji i marketingu, usługi marketingowe świad-
czone za pomocą sieci cyfrowych, dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
doradztwo w zakresie demografii do celów marketingo-
wych, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
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on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo i zarzą-
dzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, 
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kuponów, doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama, do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania firmą, usługi reklamy zewnętrznej, 
przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama ze-
wnętrzna, reklama banerowa, reklamy on-line, reklama i usłu-
gi reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych, pu-
blikacja treści reklamowych, przygotowywanie materiałów 
reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamo-
wych, przygotowywanie ulotek reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie bro-
szur reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, przy-
gotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie 
i rozmieszczanie reklam, usługi promocyjne i reklamowe, 
gromadzenie informacji związanych z reklamą, usługi plano-
wania w zakresie reklamy, usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów 
reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, 42 administracja serwerów, ad-
ministrowanie prawami użytkowników w sieciach kompute-
rowych, analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bez-
pieczeństwa komputerowego, doradztwo komputerowe, 
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostar-
czanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjali-
stycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja infor-
macji związanych z systemami informacyjnymi, konsultacje 
w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo infor-
matyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, pro-
fesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, udzielanie informacji w zakresie technologii infor-
macyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci infor-
matycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie tech-
nologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne zwią-
zane z integracją systemów komputerowych, usługi dorad-
cze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, 
usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi do-
radcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne 
środowiska oprogramowania, usługi doradztwa techniczne-
go dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi w za-
kresie doradztwa komputerowego, usługi konsultacyjne 
w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bez-
pieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, mo-
nitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania syste-
mów komputerowych, usługi uwierzytelniania w zakresie 
bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów kom-
puterowych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi 
w zakresie analizy przemysłowej, odtwarzanie baz danych, 
opracowywanie baz danych, hosting komputerowych baz 
danych, projektowanie komputerowych baz danych, projek-

towanie i opracowywanie baz danych, usługi w zakresie ak-
tualizacji baz danych oprogramowań, tworzenie stron inter-
netowych, tworzenie programów komputerowych, tworze-
nie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, tworzenie programów do przetwarzania da-
nych, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie 
i utrzymywanie witryn internetowych, usługi w zakresie two-
rzenia witryn internetowych, tworzenie platform interneto-
wych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymywa-
nie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworze-
nie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, 
projektowanie, tworzenie i programowanie stron interneto-
wych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom 
trzecim, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trze-
cich, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron inter-
netowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głów-
nych i stron internetowych, projektowanie, tworzenie, ho-
sting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie da-
nych z komputerowych dysków twardych, doradztwo zwią-
zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie progra-
mów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworze-
nia stron internetowych, tworzenie programów kontrolnych 
do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania 
i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie ser-
werem, usługi projektowania w zakresie systemów wyświe-
tlania w celach prezentacyjnych, doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi infor-
macyjne w zakresie komputerów, usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, udzielanie informacji z zakresu progra-
mów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie analizy 
systemów informacyjnych, zarządzanie usługami w zakresie 
technologii informacyjnych [ITSM], programowanie opro-
gramowania do platform informacyjnych w Internecie, szy-
frowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wia-
domości i danych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi 
konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informa-
tycznym, udzielanie informacji na temat usług, analiz i badań 
przemysłowych, dostarczanie informacji związanych z pro-
jektowaniem i opracowywaniem oprogramowania kompu-
terowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i od-
zyskiwania systemów informatycznych, udzielanie informacji 
on-line na temat usług, analiz i badań przemysłowych, 
świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i dorad-
czych w zakresie oprogramowania komputerowego, dostar-
czanie informacji związanych z projektowaniem i opracowy-
waniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostar-
czanie informacji i wyników badań naukowych z bazy da-
nych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwania, utrzy-
mywanie baz danych, projektowanie baz danych, instalacja 
oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogra-
mowania komputerowych baz danych, usługi związane 
z opracowywaniem baz danych, programowanie oprogra-
mowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie 
oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradz-
two w zakresie komputerowych programów baz danych, 
projektowanie i opracowywanie programów komputero-
wych baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie 
oprogramowania bazy danych, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, 
opracowywanie i konserwacja oprogramowania kompute-
rowego do baz danych, projektowanie elektronicznych for-
matów płyt CD do komputerowych baz danych, opracowy-
wanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowa-
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nia komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji 
on-line w zakresie badań technologicznych z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, monitorowanie procesu w celu 
zapewnienia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowa-
nie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie syste-
mów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monito-
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania, 
do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania.

(210) 503019 (220) 2019 08 01
(731) ADMINOTAUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ADMINOTAUR

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 42 administracja serwerów, administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, ana-
lizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostarczanie ra-
portów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych 
raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji zwią-
zanych z systemami informacyjnymi, konsultacje w dziedzi-
nie technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, 
pomoc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, 
usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, 
usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii infor-
macyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integra-
cją systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie 
projektowania systemów informacyjnych, usługi doradcze 
w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w za-
kresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska 
oprogramowania, usługi doradztwa technicznego dotyczą-
ce przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego 
w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie do-
radztwa komputerowego, usługi konsultacyjne w zakresie 
informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa 
komputerowego w celu ochrony danych, monitoring syste-
mów sieciowych, usługi monitorowania systemów kompu-
terowych, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeń-
stwa komputerowego, analiza systemów komputerowych, 
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi w zakresie 
analizy przemysłowej, odtwarzanie baz danych, opracowy-
wanie baz danych, hosting komputerowych baz danych, 
projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie 
i opracowywanie baz danych, usługi w zakresie aktualizacji 
baz danych oprogramowań, tworzenie stron internetowych, 
tworzenie programów komputerowych, tworzenie witryn 
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych, tworzenie programów do przetwarzania danych, 
tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzy-
mywanie witryn internetowych, usługi w zakresie tworzenia 
witryn internetowych, tworzenie platform internetowych 

do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymywa-
nie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworze-
nie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, 
projektowanie, tworzenie i programowanie stron interne-
towych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych oso-
bom trzecim, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron 
internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron 
głównych i stron internetowych, projektowanie, tworzenie, 
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie da-
nych z komputerowych dysków twardych, doradztwo zwią-
zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie progra-
mów komputerowych, oprogramowania i kodu do two-
rzenia stron internetowych, tworzenie programów kontrol-
nych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania 
i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie ser-
werem, usługi projektowania w zakresie systemów wyświe-
tlania w celach prezentacyjnych, doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi 
informacyjne w zakresie komputerów, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, udzielanie informacji z zakresu 
programów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie 
analizy systemów informacyjnych, zarządzanie usługami 
w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], programowa-
nie oprogramowania do platform informacyjnych w Interne-
cie, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, 
wiadomości i danych, usługi doradcze i informacyjne do-
tyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, 
usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem in-
formatycznym, udzielanie informacji na temat usług analiz 
i badań przemysłowych, dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania 
komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i odzyskiwania systemów informatycznych, udzielanie 
informacji on-line na temat usług analiz i badań przemysło-
wych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych 
i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem 
i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputero-
wego, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych 
z bazy danych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwa-
nia, utrzymywanie baz danych, projektowanie baz danych, 
instalacja oprogramowania do baz danych, opracowywanie 
oprogramowania komputerowych baz danych, usługi zwią-
zane z opracowywaniem baz danych, programowanie opro-
gramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie 
oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradztwo 
w zakresie komputerowych programów baz danych, pro-
jektowanie i opracowywanie programów komputerowych 
baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie opro-
gramowania bazy danych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do elektronicznych baz danych, opraco-
wywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego 
do baz danych, projektowanie elektronicznych formatów 
płyt CD do komputerowych baz danych, opracowywanie, 
aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania kom-
puterowego i baz danych, udostępnianie informacji on-line 
w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, monitorowanie procesu w celu zapew-
nienia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowanie 
sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów 
komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
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wania awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania, 
do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania.

(210) 503022 (220) 2019 08 01
(731) ARGO.AERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ARGOAERO

(531) 29.01.12, 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 12 helikoptery, pojazdy lotnicze, wiatrakowce, 
39 transport, powietrzny transport.

(210) 503024 (220) 2019 08 01
(731) MEETRIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MA MeetRigo

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie do uczenia maszynowe-
go do analizy, oprogramowanie do sztucznej inteligencji 
do analizy, oprogramowanie do uczenia maszynowego dla 
reklamy, oprogramowanie związane ze sztuczną inteligen-
cją i nauczaniem maszynowym, oprogramowanie do ucze-
nia maszynowego, oprogramowanie Business Intelligence, 
oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie 
do zarządzania dużymi zbiorami danych.

(210) 503027 (220) 2019 08 01
(731) NIEZWIĄZANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 porady w zakresie marketingu, doradztwo 
w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, 
informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi 
marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu bez-
pośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, udo-
stępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań 
marketingowych, przygotowywanie planów marketingo-
wych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi agen-
cji marketingowych, planowanie strategii marketingowych, 
analiza trendów marketingowych, projektowanie badań 
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, 
marketing imprez i wydarzeń, udzielanie informacji dotyczą-
cych marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy 
w zakresie marketingu, pomoc w zakresie marketingu, do-

radztwo reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa 
obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządza-
nia marketingowego, ocena statystyczna danych marketin-
gowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi 
doradztwa w zakresie marketingu, doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie marketingu, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, doradztwo w zakresie marketingu bizneso-
wego, badania rynku i badania marketingowe, usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie persone-
lem zajmującym się marketingiem, usługi reklamowe i mar-
ketingowe on-line, usługi marketingowe w dziedzinie sto-
matologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi 
marketingowe w dziedzinie restauracji, opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, sporządzanie rapor-
tów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania marketingowego, oceny szacunkowe do celów mar-
ketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingo-
wych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strate-
gicznego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], doradztwo w zakresie marketingu produktów 
chemicznych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu 
internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu afilia-
cyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpo-
średniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów spo-
łecznościowych, usługi planowania w celu badań marketin-
gowych, świadczenie doradczych usług marketingowych 
dla producentów, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, marketing towarów 
i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi badaw-
cze w zakresie reklamy i marketingu, usługi rekrutacji perso-
nelu do sprzedaży i marketingu, usługi doradcze dotyczące 
reklamy, promocji i marketingu, usługi marketingowe świad-
czone za pomocą sieci cyfrowych, dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
doradztwo w zakresie demografii do celów marketingo-
wych, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo i zarzą-
dzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, 
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kuponów, doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama, do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania firmą, usługi reklamy zewnętrznej, 
przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama ze-
wnętrzna, reklama banerowa, reklamy on-line, reklama i usłu-
gi reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych, pu-
blikacja treści reklamowych, przygotowywanie materiałów 
reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamo-
wych, przygotowywanie ulotek reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie bro-
szur reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, przy-
gotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie 
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i rozmieszczanie reklam, usługi promocyjne i reklamowe, 
gromadzenie informacji związanych z reklamą, usługi plano-
wania w zakresie reklamy, usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów 
reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, 42 administracja serwerów, ad-
ministrowanie prawami użytkowników w sieciach kompute-
rowych, analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bez-
pieczeństwa komputerowego, doradztwo komputerowe, 
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostar-
czanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjali-
stycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja infor-
macji związanych z systemami informacyjnymi, konsultacje 
w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo infor-
matyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, pro-
fesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, udzielanie informacji w zakresie technologii infor-
macyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci infor-
matycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie tech-
nologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne zwią-
zane z integracją systemów komputerowych, usługi dorad-
cze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, 
usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi do-
radcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne 
środowiska oprogramowania, usługi doradztwa techniczne-
go dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi w za-
kresie doradztwa komputerowego, usługi konsultacyjne 
w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bez-
pieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, mo-
nitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania syste-
mów komputerowych, usługi uwierzytelniania w zakresie 
bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów kom-
puterowych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi 
w zakresie analizy przemysłowej, odtwarzanie baz danych, 
opracowywanie baz danych, hosting komputerowych baz 
danych, projektowanie komputerowych baz danych, projek-
towanie i opracowywanie baz danych, usługi w zakresie ak-
tualizacji baz danych oprogramowań, tworzenie stron inter-
netowych, tworzenie programów komputerowych, tworze-
nie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, tworzenie programów do przetwarzania da-
nych, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie 
i utrzymywanie witryn internetowych, usługi w zakresie two-
rzenia witryn internetowych, tworzenie platform interneto-
wych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymywa-
nie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworze-
nie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, 
projektowanie, tworzenie i programowanie stron interneto-
wych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom 
trzecim, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trze-
cich, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron inter-
netowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głów-
nych i stron internetowych, projektowanie, tworzenie, ho-
sting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie da-
nych z komputerowych dysków twardych, doradztwo zwią-
zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie progra-
mów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworze-

nia stron internetowych, tworzenie programów kontrolnych 
do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania 
i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie ser-
werem, usługi projektowania w zakresie systemów wyświe-
tlania w celach prezentacyjnych, doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi infor-
macyjne w zakresie komputerów, usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, udzielanie informacji z zakresu progra-
mów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie analizy 
systemów informacyjnych, zarządzanie usługami w zakresie 
technologii informacyjnych [ITSM], programowanie opro-
gramowania do platform informacyjnych w Internecie, szy-
frowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wia-
domości i danych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi 
konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informa-
tycznym, udzielanie informacji na temat usług, analiz i badań 
przemysłowych, dostarczanie informacji związanych z pro-
jektowaniem i opracowywaniem oprogramowania kompu-
terowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i od-
zyskiwania systemów informatycznych, udzielanie informacji 
on-line na temat usług, analiz i badań przemysłowych, 
świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i dorad-
czych w zakresie oprogramowania komputerowego, dostar-
czanie informacji związanych z projektowaniem i opracowy-
waniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostar-
czanie informacji i wyników badań naukowych z bazy da-
nych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwania, utrzy-
mywanie baz danych, projektowanie baz danych, instalacja 
oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogra-
mowania komputerowych baz danych, usługi związane 
z opracowywaniem baz danych, programowanie oprogra-
mowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie 
oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradz-
two w zakresie komputerowych programów baz danych, 
projektowanie i opracowywanie programów komputero-
wych baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie 
oprogramowania bazy danych, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, 
opracowywanie i konserwacja oprogramowania kompute-
rowego do baz danych, projektowanie elektronicznych for-
matów płyt CD do komputerowych baz danych, opracowy-
wanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowa-
nia komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji 
on-line w zakresie badań technologicznych z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, monitorowanie procesu w celu 
zapewnienia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowa-
nie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie syste-
mów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monito-
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania, 
do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania.

(210) 503029 (220) 2019 08 01
(731) IWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IWH hotel to biznes
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, audyt działalności go-
spodarczej, 36 inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena finan-
sowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena 
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością.

(210) 503031 (220) 2019 08 01
(731) GRUPA EPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EPIC LOOK
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie franczyzy, usługi świadczone przez franczyzo-
dawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 
usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, on-line, w formie wy-
syłkowej w zakresie towarów takich, jak: kosmetyki, kremy, 
emulsje i żele nawilżające, kremy ujędrniające, kremy prze-
ciwzmarszczkowe, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry 
wokół oczu, kremy redukujące plamy starcze, kremy przeciw 
starzeniu się skóry, lotiony i maści do niemedycznej pielę-
gnacji skóry, preparaty do demakijażu i mycia twarzy, kremy 
do twarzy, maski do twarzy lub ciała, preparaty do pielęgna-
cji włosów i skóry głowy, niemedyczne preparaty przeciwko 
wypadaniu włosów, serum do twarzy, toniki do twarzy, płyny 
do twarzy, peelingi do twarzy i ciała, nielecznicze preparaty 
stymulujące odnowę tkanki łącznej, kremy chroniące przed 
promieniami słonecznymi, kremy z filtrem przeciwsłonecz-
nym, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne i bal-
samy po opalaniu, preparaty kosmetyczne chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, kremy przeciw rozstępom, 
perfumy, wyroby perfumeryjne, dezodoranty do użytku 
osobistego, szampony nielecznicze, kosmetyki do makija-
żu, preparaty medyczne o właściwościach wypełniających 
zmarszczki i bruzdy oraz poprawiające kontur ust, preparaty 
medyczne o właściwościach modelujących kontur twarzy 
i policzki, preparaty medyczne zawierające osocze bogato 
płytkowe, preparaty farmaceutyczne, dietetyczne substan-
cje do celów medycznych, suplementy diety, preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry i do leczenia chorób skór-
nych, szampony lecznicze, medyczne preparaty przeciwko 
wypadaniu włosów, balsamy do użytku medycznego, leczni-
cze preparaty stymulujące odnowę tkanki łącznej, medyczne 
czasopisma fachowe, czasopisma branżowe, 41 usługi edu-
kacyjne w dziedzinie medycyny estetycznej, kosmetyków, 
pielęgnacji urody i higieny ciała realizowane między innymi 
poprzez: kształcenie praktyczne, warsztaty szkoleniowe, kur-
sy korespondencyjne, kolokwia, konferencje kongresy, semi-
naria i sympozja, doradztwo zawodowe, prowadzenie fitness 
klubów, publikacje on-line, 44 usługi i konsultacje medyczne, 
usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, zabiegi kosmetyczne, salony 
piękności, salony fryzjerskie, usługi manicure i pedicure, aro-
materapia, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie masażu.

(210) 503040 (220) 2019 08 01
(731) PASZKO GRZEGORZ PPHU BIELBET, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielbet

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 19 instalacje odwadniające niemetalowe, kanały 
odwadniające niemetalowe, rury odwadniające niemetalo-
we, kształtki i profile betonowe, betonowe elementy bruko-
we, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe].

(210) 503046 (220) 2019 08 01
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) VEGELOGY
(510), (511) 29 hummus, pasty warzywne, pasty do sma-
rowania na bazie warzyw, warzywa przetworzone, gotowe 
dania warzywne.

(210) 503048 (220) 2019 08 01
(731) OSTROWSKA ANNA EWELINA BONA DEA, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) martin&MOORE

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 25 koszule, gorsy koszul, karczki koszul, tkane ko-
szule, koszule sztruksowe, koszule nocne, koszule codzien-
ne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, 
koszulki polo, kurtki koszulowe, koszule z dzianiny, szerokie 
koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszule do spania, ko-
szule z kołnierzykiem, koszule do garniturów, koszulki bez 
rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, 
koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, ko-
szulki polo z dzianiny, komplety koszulek i spodenek, koszulki 
z krótkim rękawem, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, 
koszulki bez rękawów do biegania, odzież, odzież wieczo-
rowa, kurtki [odzież], odzież męska, kombinezony [odzież], 
odzież codzienna, odzież jedwabna, odzież lniana, odzież 
wełniana, szaliki [odzież], body [odzież], odzież tkana, odzież 
damska, swetry [odzież], paski [odzież], golfy [odzież], po-
szetki [odzież], dzianina [odzież], odzież dziana, topy [odzież], 
odzież gotowa, odzież haftowana, odzież modelująca, 
okrycia wierzchnie [odzież], paski skórzane [odzież], galowa 
odzież wieczorowa, garnitury trzyczęściowe [odzież], odzież 
do spania, odzież ze skóry, rękawiczki jako odzież, skóra 
(odzież ze -), wstawki [części odzieży], kieszenie do odzieży, 
odzież w stylu sportowym, pulowery bez rękawów [odzież], 
narzutki na ramiona [odzież], odzież wierzchnia dla kobiet, 
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
ocieplacze na ręce [odzież], dolne części ubrań [odzież], 
odzież męska, damska i dziecięca, odzież ochronna zakła-
dana na ubrania, opaski na szyję [części odzieży], 40 szycie 
odzieży na miarę, hafciarstwo, krawiectwo, krawiectwo lub 
krawiectwo lekkie, krojenie tkanin, obrębianie wełną, ob-
rębianie tkanin, przeróbki odzieży, udzielanie informacji 
związanych z usługami haftowania, udzielanie informacji 
związanych z krawiectwem damskim, tkactwo, szycie (pro-
dukcja na zamówienie), robótki ręczne i krawiectwo, robótki 
ręczne [produkcja na zamówienie], usługi szewskie [pro-
dukcja na zamówienie], usługi krawieckie [produkcja na za-
mówienie], usługi haftowania koszulek z krótkim rękawem, 
udzielanie informacji związanych z krawiectwem, druko-
wanie na wełnie, nadrukowywanie koszulek z krótkim ręka-
wem, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzo-
rów na odzież, nadruk wzorów na tkaninach, usługi druku 
na tkaninach, obróbka wełny, dekatyzacja odzieży, prasowa-
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nie [kształtowanie] odzieży, prasowanie na gorąco odzieży 
[kształtowanie odzieży], barwienie tkanin lub odzieży, usługi 
w zakresie dekatyzacji odzieży, przeróbki odzieży [produkcja 
na zamówienie].

(210) 503063 (220) 2019 08 02
(731) POLSKIE POŻYCZKI PRYWATNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Pożyczki Prywatne

(531) 20.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pożyczki, pożyczki pieniężne, pożyczki hipo-
teczne, pożyczki ratalne, pożyczki firmowe, pożyczki z po-
ręczeniem, pożyczki za zabezpieczeniem, pożyczki pod za-
staw nieruchomości.

(210) 503065 (220) 2019 08 02
(731) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UNDERCAT
(510), (511) 35 usługi reklamowe, a zwłaszcza reklama pra-
sowa, radiowa, kinowa, telewizyjna, internetowa, reklama 
na wszelkiego rodzaju nośnikach, w tym na plakatach, billbo-
ardach, P.O.S., ulotkach, w katalogach, broszurach, nalepkach 
dotycząca produktów i usług wszelkiego rodzaju, 41 działal-
ność rozrywkowa i kulturalna, produkcja filmów innych niż 
reklamowe, produkcja programów telewizyjnych i radio-
wych, nagrywanie filmów (filmowanie), montaż filmów, dys-
trybucja i wypożyczanie filmów.

(210) 503066 (220) 2019 08 02
(731) ELECTRONIC INTERNATIONAL COMMERCE SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 9 odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio, 
odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt, 
odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze płyt DVD, 
odtwarzacze laserowe płyt kompaktowych, przenośne od-
twarzacze płyt DVD, pokrowce na odtwarzacze płyt CD, po-
krowce na odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kom-
paktowych, odbiorniki audio, odbiorniki audiowizualne, od-
biorniki audio-wideo, odbiorniki bezprzewodowe (audio, 
wideo), urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia 
do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia 
do odtwarzania filmów i video, odbiorniki radiowe, radia 
[odbiorniki radiowe], nadajniki-odbiorniki radiowe, przeno-
śne odbiorniki radiowe, odbiorniki radiowe do pojazdów, 
odbiorniki radiowe bliskiego zasięgu, odbiorniki radiowe 
do pilotów, odbiorniki i nadajniki radiowe, cyfrowe odbior-
niki radiowe (DAB), głośniki, głośniki samochodowe, głośniki 
bezprzewodowe, przenośne głośniki, głośniki osobiste, gło-
śniki wysokotonowe, głośniki inteligentne, głośniki audio, 
głośniki komputerowe, domowe głośniki audio, przenośne 
głośniki wibracyjne, głośniki do pojazdów, obudowy na gło-

śniki, głośniki do wideokonferencji, głośniki do gramofo-
nów, głośniki [sprzęt audio], głośniki do monitorów, stojaki 
na głośniki, głośniki do monitora studyjnego, głośniki 
z wbudowanymi wzmacniaczami, głośniki do telefonów ko-
mórkowych, głośniki pomocnicze do telefonów komórko-
wych, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedial-
nych, głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, 
zestawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmonto-
wanym głośnikiem umożliwiające używanie telefonów ko-
mórkowych bez użycia rąk, przewody elektryczne, przewo-
dy metalowe [elektryczne], elektryczne emaliowane prze-
wody, przewody elektryczne termoodporne, druty [prze-
wody] elektryczne, elektryczne przewody telegraficzne, 
elektryczne przewody telefoniczne, izolowane przewody 
elektryczne, przewody elektryczne izolowane, przewody 
montażowe [elektryczne], kable i przewody elektryczne, 
przewody elektryczne ze stopów metali, przewody elek-
tryczne w izolacji z plastiku, odbiorniki telewizyjne, odbior-
niki telewizyjne 3D, odbiorniki telewizyjne [telewizory], inte-
raktywne odbiorniki [terminale] telewizyjne, odbiorniki tele-
wizyjne z ekranem o wysokiej rozdzielczości (telewizory 
HD), wzmacniacze, wzmacniacze mocy, wzmacniacze słu-
chawkowe, wzmacniacze antenowe, wzmacniacze sygna-
łów, wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze gitaro-
we, wzmacniacze linii, wzmacniacze wideo, wzmacniacze 
sterownicze, wzmacniacze stereo, wzmacniacze klawiszo-
we, wzmacniacze elektryczne, wzmacniacze optyczne, 
wzmacniacze obrazu, wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze 
elektroniczne, tunery wzmacniacze, wzmacniacze rozdzie-
lające, wzmacniacze lampowe, wzmacniacze dźwięku, 
wzmacniacze audio, masery [wzmacniacze mikrofalowe], 
wzmacniacze światła resztkowego, scalone wzmacniacze 
audio, kable audio, kable USB, kable wideo, kable światłowo-
dowe, kable optyczne, kable połączeniowe, kable elektro-
niczne, kable elektryczne, kable SCART, kable koncentrycz-
ne, kable do komputerów, kable optyczne [światłowody], 
kable typu jack, kable do gitar, kable do drukarek, kable 
do multimetrów, kable do mikrofonów, kable do głośników, 
kable do przekaźników radiowych, kable elektryczne po-
wlekane gumą, osłony na kable elektryczne, kable elektrycz-
ne do przesyłania dźwięków i obrazów, kable antenowe 
do prądu o dużym natężeniu, kable izolowane do instalacji 
elektrycznych, rurki izolacyjne na kable elektryczne, kable 
do nadawania i odbierania sygnałów telewizji kablowej, ka-
ble interfejsowe do multimediów o wysokiej rozdzielczości, 
kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycz-
nych, audio-video i telekomunikacji, 35 organizowanie tar-
gów i wystaw, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, 
organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, 
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlo-
wych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach rekla-
mowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlo-
wych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wy-
staw i targów w celach handlowych lub reklamowych, orga-
nizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promo-
cyjnych, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie tar-
gów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i pro-
wadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organi-
zowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów han-
dlowych, promocyjnych i reklamowych, powielanie doku-
mentów, powielanie [kopiowanie] dokumentów, powielanie 
dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], publi-
kowanie tekstów reklamowych, publikowanie materiałów 
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i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
przez pocztę, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], roz-
powszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulo-
tek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektro-
nicznego, usługi handlu detalicznego związane ze sprzę-
tem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem audiowizualnym, wypożyczanie 
stoisk handlowych, 39 usługi transportowe, usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, magazynowa-
nie, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów 
handlowych, magazynowanie i składowanie, magazynowa-
nie towarów w dużych ilościach, magazynowanie urządzeń 
do użytku domowego, magazynowanie ładunku przed 
transportem, usługi związane z magazynowaniem towarów, 
składowanie, składowanie farmaceutyków, składowanie to-
warów, składowanie ładunków, towary (składowanie -), 
transport i składowanie, składowanie towarów w transpor-
cie, składowanie towarów w magazynach, transport i skła-
dowanie towarów, składowanie i dostarczanie towarów, 
pakowanie i składowanie towarów, składowanie towarów 
przed i po transporcie, usługi pośrednictwa związane 
ze składowaniem, pakowanie, pakowanie towarów, pakowa-
nie towaru, pakowanie ładunków, pakowanie artykułów 
do transportu, pakowanie i opakowywanie towarów, pako-
wanie towarów do kontenerów, 41 wypożyczanie rzutni-
ków, wypożyczanie gramofonów, wypożyczanie projekto-
rów, gramofony (wypożyczanie -), wypożyczanie odtwarza-
czy DVD, wypożyczanie odbiorników radiowych, wypoży-
czanie urządzeń radiowych, wypożyczanie sprzętu wideo, 
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie akustycznego 
sprzętu nagrywającego, wypożyczanie projektorów i akce-
soriów filmowych, wypożyczanie sprzętu wideo i audio, wy-
pożyczanie urządzeń do reprodukcji dźwięku, wypożycza-
nie urządzeń do nagrywania dźwięku, wypożyczanie urzą-
dzeń do nagrywania dźwięku i wideo, seminaria, seminaria 
edukacyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, 
wynajem kinowego sprzętu do projekcji, organizowanie 
konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, organi-
zowanie seminariów i konferencji, organizowanie konferen-
cji dotyczących handlu, konferencje (organizowanie i pro-
wadzenie -), organizowanie i obsługa konferencji, organizo-
wanie spotkań i konferencji, organizowanie konferencji do-
tyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie konferencji 
związanych z handlem, organizowanie konferencji związa-
nych z biznesem, organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie konferencji związanych z rekla-
mą, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, 
organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu 
i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, 
studia filmowe, pokazy filmowe, obsługa studia filmowego, 
koncerty muzyczne, organizowanie koncertów.

(210) 503070 (220) 2019 08 02
(731) WERBANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 nasiona, grzybnie, cebulki i kłącza kwiatowe, 
sadzonki, krzewy, drzewa, nasiona roślin uprawnych, nasio-
na kwiatów, nasiona traw, byliny, drzewka i krzewy ozdob-
ne, drzewka i krzewy owocowe, darń, torf, kora, 35 usługi 
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
stacjonarnej oraz wysyłkowej, w oparciu o katalog oraz ko-
respondencyjnie lub przy użyciu sieci informatycznej: nasion 
roślin uprawnych, kwiatów i traw, cebulek kwiatowych i by-
lin, drzewek i krzewów ozdobnych i owocowych, podłoży 
do hodowli roślin, ziemi, darni, kory, produktów chemicz-
nych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie, nawozów 
sztucznych i naturalnych, maszyn rolniczych, urządzeń i ak-
cesoriów stosowanych w rolnictwie, narzędzi ogrodniczych, 
reklama za pomocą Internetu, oferowanie w mediach pro-
duktów dla handlu hurtowego i detalicznego, reklama ko-
respondencyjna, organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów, w tym 
ulotki, plakaty, prospekty w celach reklamowych, marketing 
usług, 41 usługi w zakresie nauczania, organizacji szkoleń 
i kursów w zakresie rolnictwa, patologii roślin, leśnictwa.

(210) 503073 (220) 2019 08 02
(731) NIEBOGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUNAKESZI

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

(210) 503074 (220) 2019 08 02
(731) AGRORESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.15, 05.03.11, 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, broszury, prospekty 
reklamowe dotyczące środków ochrony roślin, 35 badania 
biznesowe, reklama, marketing, doradztwo również za po-
średnictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży, 
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programy lojalnościowe dla klientów, informacja handlowa, 
wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów 
w celu umożliwienia klientom ich obejrzenia i dokonania za-
kupu w dobrych warunkach - wszystkie wyżej wymienione 
usługi w dziedzinie środków ochrony roślin, 41 organizowa-
nie szkoleń, spotkań tematycznych, konferencji w dziedzinie 
środków ochrony roślin, 42 badania w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego, badania chemiczne, badania naukowe, 
opracowywanie programów badawczo-rozwojowych, pro-
gramów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, wszystkie wyżej wymienio-
ne usługi w dziedzinie środków ochrony roślin.

(210) 503076 (220) 2019 08 02
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug, CH
(540) (znak słowny)
(540) MILKI MOO
(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, smarowidła czekoladowe.

(210) 503111 (220) 2019 08 05
(731) MISPOL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K PASZTET KRESOWY

(531) 01.01.04, 01.15.24, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.18, 26.02.07, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 16 papier, tektura, materiały opakowaniowe 
z papieru lub kartonu, fotografie, prospekty, folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania, etykiety nie z materiału tekstyl-
nego, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, papier 
do pakowania żywności, materiały do introligatorstwa, dru-
ki, artykuły biurowe, materiały drukowane, 29 pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalce), mielonki (konserwy), konserwy 
mięsne, konserwy drobiowe, 35 reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, organizacja wystaw w celach rekla-
mowych, reklamy on-line, informacja marketingowa, ofero-
wanie próbek produktów.

(210) 503114 (220) 2019 08 05
(731) WOLFF TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 09.05.13, 09.05.25, 26.04.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych stosowane w la-
minowaniu papieru, kartonu i folii, folie z tworzyw sztucz-
nych do uszlachetniania druku, folie laminacyjne do nakłada-
nia na podłoża, termofolie, folie do laminowania na gorąco, 
folie do laminowania na zimno, folie laminowane do nakła-
dania na podłoże, folie do zabezpieczania i znakowania dru-
ków, folie barierowe (izolacyjne) inne niż do pakowania, folie 
polipropylenowe inne niż do zawijania lub pakowania, folie 
poliestrowe inne niż do zawijania i pakowania, folie octa-
nowe inne niż do zawijania i pakowania, folie okienkowe, 
folie do laminowania (aktywowane cieplnie) z nadrukiem, 
folie metalizowane do laminowania, folie holograficzne 
do laminowania.

(210) 503122 (220) 2019 08 05
(731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) ICAN CEO SUMMIT
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, audiowi-
zualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], chipy [układy 
scalone], czytniki książek cyfrowych, dyski kompaktowe  
[CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyskietki, 
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego 
sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, etui na oku-
lary, etui na smartfony, filmy rysunkowe animowane, folie 
ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne 
przystosowane do ekranów komputerowych, głośniki, holo-
gramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, inteligentne 
bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, 
interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale 
z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy kompute-
rowe, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty 
z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wi-
deo, kasety wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (mo-
nopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry [czaso-
mierze], magnesy dekoracyjne, magnetyczne nośniki da-
nych, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], neony rekla-
mowe, nośniki do rejestracji dźwięku, numeryczne wyświe-
tlacze elektroniczne, okulary inteligentne, oprogramowanie 
gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, 
oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, na-
grane lub do pobrania, optyczne nośniki danych, pamięci 
zewnętrzne USB, paski do telefonów komórkowych, platfor-
my oprogramowania komputerowego, nagrane lub do po-
brania, pliki muzyczne do pobierania, płyty kompaktowe 
[audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, podpór-
ki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słow-
niki elektroniczne, pokrowce do komputerów kieszonko-
wych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, 
pokrowce na smartfony, programy komputerowe do pobra-
nia, programy komputerowe nagrane, programy sterujące 
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobra-
nia, ramki cyfrowe do zdjęć, roboty do teleprezencji, roboty 
edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną 
inteligencję, smartfony, sprzęt komputerowy, sprzęt peryfe-
ryjny do komputerów, tablety, tablice sygnalizacyjne, świetl-
ne lub mechaniczne, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu 
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do no-
szenia komputerów, znaki cyfrowe, znaki, świecące, 16 adre-
sarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, ak-
tówki [artykuły biurowej, akwaforty [grafika], albumy 
do wklejania, almanachy [roczniki], artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], atlasy, bibuły, bilety, biuletyny informacyjne, 
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bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury, 
chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], diagramy, 
etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] 
na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odpra-
wionego bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, folia z two-
rzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, 
druki], fotografie [wydrukowane], gazety, girlandy papiero-
we, globusy, gumki do ścierania, identyfikatory [artykuły biu-
rowe], indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, 
karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indek-
sowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biuro-
we], kasetki na stemple [pieczątki], katalogi, klipsy do etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy do piór i długopi-
sów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby 
do włosów, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty 
na butelki z papieru lub kartonu, korektory w taśmie [artykuły 
biurowe], książki, litograficzne dzieła sztuki, mapy geogra-
ficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmien-
nego, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [mate-
riały piśmienne], notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły 
biurowe], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy 
i zdjęcia, obsadki do piór, okładki, obwoluty [artykuły papier-
nicze], ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołów-
ki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów 
do pisania, opaski papierowe na cygara, papier, papier do pi-
sania [listowy], papier do zawijania, papier mâché, papier 
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły pi-
śmienne], papier z miazgi drzewnej, pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowa-
nia [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płytki adreso-
we do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko, podpórki do książek, podręczniki [książki], pod-
stawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papiero-
we, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, por-
trety, prospekty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przy-
ciski do papieru, publikacje drukowane, pudełka na pióra, 
pudełka z papieru lub kartonu, rejestry, księgi główne [książ-
ki], reprodukcje graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki, se-
gregatory na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty do doku-
mentów, skoroszyty na dokumenty, spinacze do papieru, 
spinacze do pieniędzy, statuetki z papieru mâché, stemple 
do pieczętowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki 
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papiero-
we, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub 
tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, tuby z tektury, 
ulotki, wieczne pióra, wskaźniki do pokazywania szczegółów 
na tablicy, nieelektryczne, zakładki do książek, zakładki 
do stron, zeszyty do pisania lub rysowania, zwijacze do iden-
tyfikatorów [artykuły biurowe], 41 doradztwo zawodowe, 
dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów 
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, 
fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja 

o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kompute-
rowe przygotowywanie materiałów do publikacji, kształce-
nie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespon-
dencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wi-
deo, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, or-
ganizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk 
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pi-
sanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [roz-
rywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja 
mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadze-
nie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowa-
dzenie wycieczek z przewodnikiem, przekazywanie know-
-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywko-
we, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), re-
zerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż re-
żyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np. 
do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, telewi-
zyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w internecie, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji bile-
tów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblio-
teczne, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier ofero-
wane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klu-
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, 
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, 
usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usłu-
gi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, 
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika 
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenerskie, 
usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usłu-
gi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obo-
zów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypoży-
czanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub 
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatral-
nych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie 
taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie 
spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 498716, 499286, 499288, 499289, 501475, 502067, 502640, 502812, 502942, 502943, 502944, 503015

2 498716, 499286, 499288, 499289, 500312

3 497208, 497477, 499522, 500586, 500588, 500704, 500708, 500776, 501040, 501467, 501793, 501802, 501898, 
501906, 501943, 501988, 502217, 502224, 502225, 502229, 502243, 502342, 502541, 502714, 502725, 502808, 
502809

4 500776, 501475, 502067

5 493768, 497160, 497208, 500548, 500586, 500588, 500704, 500708, 500757, 500776, 501040, 501793, 501802, 
501822, 501943, 501975, 502217, 502225, 502229, 502243, 502276, 502278, 502512, 502541, 502640, 502942, 
502943, 502944, 503004

6 501475, 501494, 503003

7 494024, 494025, 498716, 500856, 501475, 501824, 501920, 502611, 502612, 503003

8 494024, 494025, 500776, 501740, 501959

9 494024, 494025, 497226, 498716, 500010, 500037, 500145, 500608, 500692, 500745, 500748, 500750, 500758, 
500769, 500773, 500776, 500780, 500790, 500856, 500984, 500985, 501007, 501451, 501535, 501536, 501705, 
501824, 501908, 501912, 501955, 502408, 502488, 502523, 502611, 502612, 503003, 503024, 503066, 503122

10 500586, 500588, 500704, 500708, 500757

11 498716, 500772, 500774, 501475, 502590, 502609, 502611, 502612

12 498716, 500856, 503022

14 499058, 499520, 499522, 499524, 499543, 500861, 501108, 501116, 501270, 501271, 502102, 502106

16 497226, 498716, 499536, 500776, 501116, 501256, 501296, 501450, 501704, 501856, 502067, 502388, 502488, 
502505, 502614, 502618, 502620, 503074, 503111, 503122

17 499286, 499288, 499289, 501948, 502223, 503114

18 498392, 499058, 500721, 500776, 500780, 501256, 501270, 501271, 502435, 502591, 502964

19 499286, 499288, 499289, 500876, 500885, 500887, 501948, 502223, 503040

20 498716, 500776, 501565, 501948, 502071

21 500776, 501116, 501377, 501380, 501382, 501705, 501943

24 500776, 500780, 501256, 502409

25 497194, 498392, 499058, 499520, 499522, 499524, 499543, 500037, 500721, 500776, 500780, 501116, 501256, 
501270, 501271, 501464, 501827, 501912, 501957, 502078, 502397, 502408, 502435, 502488, 502591, 502623, 
502964, 503048, 503073

26 500728, 500776, 501116

27 500776

28 498716, 500776, 500780, 501256, 501296, 501450, 502483, 502488

29 500548, 500776, 500958, 501822, 502886, 502892, 503046, 503111

30 500738, 500740, 500760, 500776, 500958, 500980, 500986, 500989, 501263, 501822, 501922, 501943, 502276, 
502278, 503076

31 493768, 499536, 500776, 500818, 500958, 502243, 503070

32 500548, 500738, 500740, 500760, 500776, 500793, 500832, 500833, 500835, 500958, 501116, 501186, 501187, 
501377, 501380, 501382, 501486, 501822, 501922, 502435, 502554, 502802

33 500498, 500663, 500722, 500723, 500737, 500776, 501224, 501225, 501486, 501639, 501922, 502020
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35 491365, 493768, 497194, 497226, 497477, 497540, 498392, 498823, 498825, 498948, 499058, 499114, 499536, 
499824, 499998, 499999, 500010, 500037, 500071, 500145, 500263, 500278, 500517, 500692, 500757, 500766, 
500776, 500780, 500790, 500818, 500958, 500994, 500995, 501007, 501184, 501185, 501188, 501256, 501270, 
501271, 501390, 501401, 501403, 501423, 501426, 501428, 501450, 501451, 501475, 501486, 501535, 501536, 
501704, 501793, 501802, 501943, 501955, 501957, 501969, 502067, 502102, 502106, 502112, 502217, 502224, 
502225, 502229, 502386, 502388, 502402, 502426, 502488, 502513, 502523, 502576, 502591, 502611, 502612, 
502712, 502744, 502778, 502812, 502886, 502892, 502893, 502968, 502969, 502990, 503017, 503018, 503027, 
503029, 503031, 503065, 503066, 503070, 503074, 503111

36 491905, 491906, 498948, 499824, 499998, 499999, 500113, 500278, 500692, 500994, 500995, 501116, 501256, 
501426, 501428, 501535, 501536, 502331, 502426, 502513, 502523, 502604, 502676, 502778, 502784, 502893, 
503029, 503063

37 498716, 499286, 499288, 499289, 500113, 500772, 500774, 500783, 500786, 500788, 501003, 501256, 501475, 
502199, 502778, 502893, 503003

38 497226, 499824, 500037, 500692, 500776, 501256, 501401, 501403, 501423, 501451, 501475, 502712, 502744

39 497477, 499998, 499999, 500278, 500711, 500818, 500856, 501184, 501185, 501188, 501256, 501475, 501964, 
502205, 503022, 503066

40 501475, 502591, 503003, 503048

41 497226, 498948, 499824, 500010, 500037, 500113, 500278, 500692, 500720, 500776, 500790, 500994, 500995, 
501007, 501205, 501249, 501256, 501296, 501401, 501403, 501423, 501450, 501451, 501475, 501908, 501955, 
501959, 501969, 502082, 502112, 502195, 502205, 502386, 502388, 502488, 502536, 502538, 502572, 502576, 
502653, 502683, 502712, 502788, 503031, 503065, 503066, 503070, 503074, 503122

42 498716, 498948, 499824, 500010, 500037, 500145, 500692, 500748, 500772, 500774, 500776, 500786, 500788, 
500818, 500856, 501256, 501401, 501403, 501423, 501451, 501475, 501908, 502056, 502080, 502426, 502572, 
502653, 502712, 503003, 503017, 503018, 503019, 503027, 503074

43 491905, 491906, 498753, 498948, 500071, 500113, 500663, 500738, 500740, 500994, 500995, 501161, 501256, 
501426, 501428, 501943, 502082, 502108, 502426, 502572, 502676, 502718, 502788

44 498948, 499824, 500113, 500278, 500818, 501007, 501296, 501793, 501802, 501959, 502079, 502080, 502536, 
502538, 502549, 502572, 502627, 502653, 502788, 502812, 502845, 502987, 502991, 502992, 503031

45 500037, 500145, 500766, 500818, 501256, 501450, 501955, 502572



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#bardziejOK 501007

20inLove 501464

4 PURE MANICURE 497477

4coins 502523

4health 500958

A ADMINOTAUR 503019

A ARGOAERO 503022

Admirał Dickmann 501377

agora BYTOM 498948

AgroResearch 503074

AGROUNIA 502386

AIR DANCE 501955

ALPHAR ONE 499520

Altdanziger 501380

Amnis Energia 501003

aniland 502744

Anizja fundacja 499824

APART PARK 491905

APART PARK 491906

APARTAMENTY VARSOVIA JEROZOLIMSKIE 500994

APARTAMENTY VARSOVIA KASPRZAKA 500995

APPSTRONAUTS 501908

ARGANA 502409

arr TRADE GROUP 498716

ARTBRICK 502223

ATLAS BUDUJEMY JUTRO 499286

ATLAS MOŻESZ WIĘCEJ 499288

ATLAS POTĘGA TECHNOLOGII ŻELOWEJ 499289

audiosymptom 503066

AVATAR 501912

baby malico 501898

backterON TECHNOLOGY 502943

bar a boo 498753

BCS 500145

BELOVED 499522

BeReady Masters Cup  
BEREADY MASTERS CUP 501969

BERHARD 494025

bi calc+ 502812

BIAŁY PUCH 497160

Bielbet 503040

Bielenda Blueberry C-TOX 502725

Bielenda Professional Acid Fusion 3.0 502991

Bielenda Professional Ferul – X 502987

Bielenda Vegan Muesli 502808

BILAXIST 502512

Biummy NATURE FOOD 502802

BMV 502590

bubukids 497540

BUTIK LATIKA 497194

Carbon Taxi 501964

Cement Ożarów PLASTYCZNY,  
ODPORNY 32,5 SPRAWNY DLA POKOLEŃ  
PC PEWNY CEMENT 500887

Cement Ożarów TRADYCYJNY,  
BEZ DODATKÓW CEM I CZYSTY DLA POKOLEŃ  
PC PEWNY CEMENT 500885

Cement Ożarów WYTRZYMAŁY, TRWAŁY 42,5  
MOCNY DLA POKOLEŃ PC PEWNY CEMENT 500876

CENTRAL TOWER 502426

CHAMPION dla nas każdy pupil  
jest championem... champi.pl 500263

Choppers BARBERSHOP 502627

CITYGLUTENFREE 491365

CLICO 500010

COALITION 502554

CONZEROL 501040

DAR MŁODZIEŻY 501450

Dermika Insomnia 502342

DESSI 500721

DESTINATION 499543

DOBROVIT 500760

DOM BEZ RACHUNKÓW 502056

DOUX CUKIERNIA KAWIARNIA 500738

DOUX CUKIERNIA KAWIARNIA 500740

Dr Ridel 501957

Dr. Petner 502243

DrZiółko 498823

DrZiółko 498825

DUNAKESZI 503073

DVS 502611

DVS 502612

EcoDAY 501906

EKWIATY 500818

EL CARLINO 501224

EL CARLINO 501225

ellips 502714

ELMAR 501824

ENERGO MECHANIK GRUPA MARTECH 500769

EPIC LOOK 503031

ethoplanet 502572
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E-TRAFFIC III 500985

FACTORIA PARK 502778

FIBRA 502397

forgotten fields farm 502718

Fosydyna Suplement diety 503004

Frooty Rainboo 501263

Funny Danny 502195

FUTURE DACH PRZYSZŁOŚCI 501494

G greenprint 502591

GAPILOT 500773

GIIP 501475

GlukoPower 502276

GlukoUp 502278

GOLDEN TRUST COMPANY 502331

Gostek od kostek 500783

GREENFOX 501705

GrupaM40 503017

HAR HUMAN ASSISTED ROBOTS 500856

Heckler 501249

HERBATA ZODIAK 500980

HILLS 499058

Hungry body 502229

Hungry Hair 502225

HydraPure 501959

HYPER ENGLISH HYPER WALKING 502388

I JÓ 502112

ICAN CEO SUMMIT 503122

ICEBERGER SERVICES FOR INDUSTRY 502199

IMBA SEAT 501565

IMPRESS 503114

INOVOX Express 500708

interia 501451

ISKIAL JUNIOR w płynie 500586

ISKIAL JUNIOR 500588

IWH hotel to biznes 503029

J JNT GROUP 501486

JAZZBOY 500790

K PASZTET KRESOWY 503111

KERATIN BAR 502549

KLIMORS 500772

KLIMORS 500774

KOLOSEUM 502604

KOME 500786

KOME 500788

KONFEDERACJA 500766

Korsarz Gdański 501382

Lane’s 500663

LAZY WHEEL fine wine 500722

LAZY WHEEL fine wine 500723

lifetea ANTIOXIDANT 500833

little kids 499524

LOTNISKO WARSZAWA-RADOM im. Bohaterów  
Radomskiego Czerwca 1976 roku 501256

lottomerkury 502712

MA MeetRigo 503024

MAGICZNE KOSZE  
oczarowujemy upominkami 501185

magiczne kosze 501184

MALINOWY KRÓL 499536

MARTECH 500608

martin&MOORE 503048

MARTY’S 501822

MEL TEA 500989

MELTEA 500986

MENSKI 502224

Mikao 501390

MILKI MOO 503076

MiniŚwiat 502082

Mister Beard 502078

mMedica 501856

MOCbackter F 502942

MOMETAXON 502541

mOrganizer finansowy 502513

Moro 500780

M-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
KRAJOBRAZU 502080

MTI 502609

MUNDIVIE SPIRITS 500737

mustaf DENTAL 500757

NAGA 501922

ND New Diamond by W. KRUK 502102

ND 502106

newsme.pl 499114

Niezwiązani 503018

NIEZWIĄZANI 503027

NOLLD 494024

OGRODY NIWA 502845

ORAM GRUPA MARTECH 500758

Osmiabox 502071

PARTY KURIER PIZZA I PRZEKĄSKI 502108

PAULUH 501108

Pedago 501205

PHB PRIVATE HOUSE BROKERS PREMIUM  
REAL ESTATE COMPANY 502784

Piękna i Bestia 502079

PINEA 501426

PINEA 501428

Piosenka u Ciebie 497226

PLZ 500692

PodoCALL Therapy 502992

POKÓJ RODZINNY RONALDA McDONALDA 502676

POLISH SAILING TEAM 502205

POLLANA 501988
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POLOMARKET POLSKI SUPERMARKET 500776

polskawsieci 499998

polskawsieci.pl 499999

Polskie Pożyczki Prywatne 503063

POLSKIE rarytasy 502892

Pomagaj Pomagać 501116

PORTO MOJITO 500720

PremiumState 502893

PRIMAZOL 503015

progresiv 500548

PUNKT GMUREK Gabinet  
psychologiczno-seksuologiczny 502653

QQbackter 502944

REFILLYTE 502435

REINTEGRA 500278

RELAX 502483

RENOSKÓR 500312

RETICO 497208

RIGID 502640

rikoland 502402

ROCKFIN 503003

S.W.A.N. 500745

S.W.A.N. 500750

SAMMAO 498392

SEMPAI 502990

seni KIDS 501975

Shambala 502538

Shambhala 502536

since 1987 Butcher’s natural nutrition 493768

SITK 502576

Słodki Przystanek 500071

SODA DIRTY 500832

SoFruBox 502620

SoFruMiniPak 502618

SoFruPak 502614

Solid Gold 502488

SÓL 502788

STALOWA ARENA 502683

STATICGUARD 502408

Sterile Line 501740

Studencki Starter 501704

SupHairfoods 502217

SwiateczneKosze.pl 501188

ŚWIAT ATLASA 501401

ŚWIAT ATLASA 501403

ŚWIAT ATLASA 501423

ŚWIAT PERUK 500728

TAIDA NIKLAS LASH COLLECTIONS 501467

TAK JAK LUBISZ 502886

TAXAW BIURO RACHUNKOWE 500517

tiktokerzy 500037

TL TRAFFIC LIGHTS 500984

TRAJKERSI 502623

TRIBE 501161

TRIGIO 500861

TT PLAST S.A. 501948

Turbo Pro 501920

TY & TY 501943

ULTRAVOX Maxe 500704

UNDERCAT 503065

UNILOGO123 501296

Up Openbenefit 501535

Up Openbenefit 501536

V 502968

VC VICTORIA CYMES 1981 DELICJUS SYROP  
O SMAKU MALINOWYM DUŻA ZAWARTOŚĆ  
SOKÓW! Z DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ SOKÓW 28%  
spożywać 1:9 rozcieńczony 501187

VC VICTORIA CYMES 1981 SYROP O SMAKU  
MALINOWYM spożywać 1:10 rozcieńczony 501186

Vegan Muesli 502809

VEGELOGY 503046

VIPOL 502969

VITAMIN wtr+ 500835

VOLFRAME 500748

VOLVENO 501827

WerbAna 503070

WILD WINE GENTLEMAN CHOICE 500498

WINSOR & NEWTON PROMARKER 502505

WinterEvent CREATED BY ABC-HOLIDAY.PL 500711

WYSPA SOLNA 500113

xlube 502067

ZIOŁÓWKA WIELKOPOLSKA 501639

ZYGMUNT KRASIŃSKI 502020

ŻYJ RZEŚKO 500793



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.

640119 Campino (2019 04 04)
CFE: 02.01.20, 25.03.01, 27.05.01 29

646924 MAMMUT (2019 06 21) 25,
697320 MAMMUT (2019 06 21)

CFE: 03.02.01, 26.01.01, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.01

25,

1482707 M (2019 08 09)
CFE: 26.13.01, 27.05.08 3, 9, 16, 18, 41, 45

1482785 M (2019 08 09)
CFE: 26.04.05, 26.13.01, 
27.05.08

3, 9, 16, 18, 41, 45

1484445 POLY SHEEN (2019 06 26, 2019 01 17) 23
1484501 Stará RYE myslivecká CZECH ORIGINAL RYE 

FROM OAK BARRELS (2019 05 09, 2019 05 09)
CFE: 02.01.02, 26.01.04, 
27.01.06, 27.05.09

33, 35

1484505 RadFlash (2019 04 29, 2019 01 30) 9, 10
1484570 (2019 03 06, 2018 12 12)

CFE: 26.13.25, 26.15.25 41
1484590 OROPAY (2019 06 28, 2019 04 17)

CFE: 27.05.17, 29.01.13 36
1484656 Modern Art (2019 07 15, 2019 01 15) 31
1484657 taft Magic VOLUME (2019 07 12, 2019 01 22)

CFE: 27.05.01 3
1484680 Catalan (2019 05 28, 2019 05 08) 33
1484687 SEVEL (2019 02 19, 2019 01 16)

CFE: 26.01.04, 27.05.01 7, 9, 11, 12, 28, 37
1484691 TRIAALFA (2019 07 08, 2019 03 14) 1
1484720 (2019 04 05)

CFE: 28.03.00 35, 42
1484725 Super Kontik (2019 06 17, 2019 04 05)

CFE: 08.01.19, 26.11.09, 27.05.10 30
1484727 RichMeetBeautiful (2019 02 08, 

2018 08 15)
35, 38, 41, 

42, 45
1484731 Super Kontik Chocolate taste Sandwich 

Cookie (2019 06 17, 2019 04 05)
CFE: 08.01.19, 26.11.06, 
27.05.10, 29.01.13

30

1484737 BRILLIANT (2019 05 02) 11, 19, 35
1484775 GEOSILVER (2019 07 09, 

2019 02 04)
1, 2, 4, 6, 40, 42

1484785 Exacto (2019 03 18, 2018 09 26)
CFE: 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12 1, 5, 10

1484824 MINI SUPREME HOT (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 27.05.02, 29.01.13 9, 28, 41

1484825 COLOR AKTIV (2019 07 22, 2019 01 29) 3
1484835 GLUCKS (2019 06 19, 2018 12 21)

CFE: 04.05.03, 26.01.03, 27.01.12, 
27.03.02, 27.05.01

32, 33, 35

1484877 CROCODILE POWER (2019 07 23, 2019 04 26)
CFE: 03.11.09, 26.04.05, 26.13.25, 
27.01.12, 27.05.10, 29.01.15

1, 16, 17

1484880 EL SILENCI (2019 05 21) 29, 30
1484941 Dermacutan (2019 07 31, 2019 03 06) 3, 5
1484997 Allied Rongda (2019 07 29) 19
1485026 LOVE OUR PLANET by MARCO 

TOZZI (2019 07 04, 2019 05 31)
25, 35, 42

1485036 DEDA-MITSA (2019 01 11, 2018 07 13)
CFE: 28.05.00 32, 33, 35

1485041 medbuy.online (2019 03 18, 2018 11 30) 35
1485060 OneRevo (2019 03 28) 7
1485061 ONE REVO (2019 03 28)

CFE: 14.07.06, 24.15.01, 27.03.15, 
27.05.09, 29.01.13

7

1485085 ZQ-II (2019 02 05) 3, 5, 10
1485103 rue (2019 04 04)

CFE: 26.04.18, 27.05.24 25, 35
1485106 VALEA TRANDAFIRILOR (2019 05 22)

CFE: 28.05.00 33
1485112 SKIN BIO-IDENTIC (2019 07 09, 

2019 03 29)
3

1485120 SIMONE HERMES (2019 07 10, 
2019 03 08)

18

1485131 t têtes à TÊTES (2019 07 19, 2019 03 05)
CFE: 26.01.03, 27.05.09, 29.01.13 9

1485141 PRESENCE (2019 03 13) 14, 18, 21
1485163 ipek (2019 06 13, 2018 12 14)

CFE: 02.01.13, 06.19.09, 26.01.14, 
26.05.18, 26.11.01, 27.05.02, 29.01

3, 29, 30, 
31, 32

1485227 LIFEHACK (2019 04 18, 2018 12 11)
CFE: 27.05.01, 28.05.00 30



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1484691, 1484775, 1484785, 1484877 

2  1484775 

3  1482707, 1482785, 1484657, 1484825, 1484941, 1485085, 1485112,
 1485163 

4  1484775 

5  1484785, 1484941, 1485085 

6  1484775 

7  1484687, 1485060, 1485061 

9  1482707, 1482785, 1484505, 1484687, 1484824, 1485131 

10  1484505, 1484785, 1485085 

11  1484687, 1484737 

12  1484687 

14  1485141 

16  1482707, 1482785, 1484877 

17  1484877 

18  1482707, 1482785, 1485120, 1485141 

19  1484737, 1484997 

21  1485141 

23  1484445 

25  646924, 697320, 1485026, 1485103 

28  1484687, 1484824 

29  640119, 1484880, 1485163 

30  1484725, 1484731, 1484880, 1485163, 1485227 

31  1484656, 1485163 

32  1484835, 1485036, 1485163 

33  1484501, 1484680, 1484835, 1485036, 1485106 

35  1484501, 1484720, 1484727, 1484737, 1484835, 1485026, 1485036,
 1485041, 1485103 

36  1484590 

37  1484687 

38  1484727 

40  1484775 

41  1482707, 1482785, 1484570, 1484727, 1484824 

42  1484720, 1484727, 1484775, 1485026 

45  1482707, 1482785, 1484727



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.

494319 SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS 
D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, SC GALEC
2019 06 25 30

493475 LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL SA
2019 07 23 5

497587 Hellema - Hallum B.V.
2019 07 29 29, 30

492950 ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 08 06 35, 41

492947 ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 08 05 35, 41

498271 EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
2019 08 23 11, 19, 20

480090 Tokyo Broadcasting System Television, Inc
2019 08 26 25, 35, 38

495412 J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, S.A.
2019 09 03 33
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