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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na 
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towa-
rowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 30 września 2019 r. Nr ZT40

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) 474182 (220) 2017 07 16
(731) LOCH ANDRZEJ LOCH - ANDRZEJ LOCH, Konin
(540) (znak słowny)
(540) plaskownikiciagnione
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowla-
ną i handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i han-
dlową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach 
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyski-
wanie i udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej budowlanej i handlowej, usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi 
księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna sprzętu żeglarskiego, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
za pośrednictwem internetu sprzętu żeglarskiego, promo-
cja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radio-
wa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, badania rynku i opinii publicz-
nej, usługi w zakresie marketingu, pokazy towarów i prezen-
towanie usług w celach handlowych i reklamowych, pro-
mocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla 
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie 
dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt 
przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachun-
ków, wycena działalności gospodarczej, usługi polegające 
na programowaniu stron internetowych, w celu zwiększe-
nia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, poprzez 
optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, 38 usługi 
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i ob-
razowych za pośrednictwem terminali komputerowych 
i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwi-
su informacyjnego, usługi udostępniania programów tele-
wizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje 
informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni 
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekon-
ferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usłu-
gi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania 
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych 
baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 
42 projektowanie krat, usługi polegające na projektowa-
niu komputerowych stron internetowych, usługi w zakre-
sie tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami 

komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych 
dla osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszu-
kiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, admi-
nistrowanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz por-
talami internetowymi, analizy systemów komputerowych, 
instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, powielanie oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, programowanie, projektowanie systemów kom-
puterowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie 
oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobil-
nych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną.

(210) 474183 (220) 2017 07 16
(731) LOCH ANDRZEJ LOCH - ANDRZEJ LOCH, Konin
(540) (znak słowny)
(540) kraty-pomostowe
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi do-
tyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną 
i handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, 
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności 
gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej budow-
lanej i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości 
i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu że-
glarskiego, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem 
internetu sprzętu żeglarskiego, promocja sprzedaży, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizo-
wanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie marketin-
gu, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlo-
wych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tek-
stów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub 
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzo-
wanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie 
danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plika-
mi, powielanie dokumentów, wycena działalności gospo-
darczej, audyt przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, wery-
fikacja rachunków, wycena działalności gospodarczej, usługi 
polegające na programowaniu stron internetowych, w celu 
zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, 
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poprzez optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, 
38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji teksto-
wych i obrazowych za pośrednictwem terminali kompute-
rowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego 
serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów 
telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agen-
cje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie prze-
strzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa 
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, 
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyła-
nia informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompute-
ra, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych 
baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, 
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 usługi 
polegające na projektowaniu komputerowych stron interne-
towych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania 
sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania 
stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie i opra-
cowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie 
oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów 
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami kompu-
terowymi oraz portalami internetowymi, analizy systemów 
komputerowych, instalacje oprogramowania komputero-
wego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, programowanie, projektowanie 
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, 
wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do kom-
puterów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(210) 474184 (220) 2017 07 16
(731) LOCH ANDRZEJ LOCH - ANDRZEJ LOCH, Konin
(540) (znak słowny)
(540) kratynierdzewne
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi do-
tyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną 
i handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, 
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności 
gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej budow-
lanej i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości 
i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu że-
glarskiego, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem 
internetu sprzętu żeglarskiego, promocja sprzedaży, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizo-
wanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie marketin-
gu, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlo-
wych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tek-
stów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub 
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzo-
wanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie 
danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plika-
mi, powielanie dokumentów, wycena działalności gospo-
darczej, audyt przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, wery-

fikacja rachunków, wycena działalności gospodarczej, usługi 
polegające na programowaniu stron internetowych, w celu 
zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, 
poprzez optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, 
38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji teksto-
wych i obrazowych za pośrednictwem terminali kompute-
rowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego 
serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów 
telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agen-
cje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie prze-
strzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa 
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, 
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyła-
nia informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompute-
ra, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych 
baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, 
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 usługi 
polegające na projektowaniu komputerowych stron interne-
towych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania 
sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania 
stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie i opra-
cowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie 
oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów 
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami kompu-
terowymi oraz portalami internetowymi, analizy systemów 
komputerowych, instalacje oprogramowania komputero-
wego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, programowanie, projektowanie 
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, 
wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do kom-
puterów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(210) 489263 (220) 2018 08 10
(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS BULGARIA EOOD, 

Sofia, BG
(540) (znak słowny)
(540) UNO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 494105 (220) 2018 12 20
(731) INTER API SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek
(540) (znak słowny)
(540) fair play
(510), (511) 9 odzież chroniąca przed urazami, kaski ochronne 
do jazdy konnej, kamizelki ochronne, rękawice do jazdy konnej 
chroniące przed urazami, sztylpy na nogi dla jeźdźców chronią-
ce przed urazami, 18 wyroby rymarskie, uprzęże, pasy do uprzę-
ży, nagłówki uprzęży, derki dla koni, podkłady pod siodło, potni-
ki/czapraki do jazdy konnej, siodła, wyroby siodlarskie, puśliska, 
łęki siodłowe, ochraniacze i pokrowce na siodła, ogłowia dla 
koni, wodze, lejce, uzdy, uwiązy, kantary, lonże, ochraniacze 
transportowe i nakolanniki dla koni, ochraniacze na nogi ko-
nia, ochraniacze na kopyta, ochraniacze na ogon, nauszniki dla 
koni, worki na obrok, siatki na siano, podkowy, wędzidła, kiełzna 
jako część ogłowia dla koni, munsztuki jako część ogłowia dla 
koni, paski do ostróg, strzemiona, gumowe części do strzemion, 
strzemiona skórzane i plastikowe, paski do spodni, baty i palca-
ty, owijki na nogi konia i podkłady pod owijki, nauszniki dla koni, 
frędzelki przeciw muchom, popręgi, napierśniki, wypinacze, 
czambony, mostki do lonżowania, lonże, baty, palcaty i bicze, 



6 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2019

lassa skórzane, 21 szczotki dla koni, zgrzebła dla koni, grzebie-
nie dla koni, torby i pojemniki na szczotki, 25 odzież sportowa 
do jazdy konnej, w tym czapki i cylindry do jazdy konnej, ka-
pelusze jeździeckie, bryczesy, kurtki i kamizelki do jazdy konnej, 
rękawiczki jeździeckie, skarpety, podkoszulki, koszule i bluzki 
do jazdy konnej na konkursach, zawodach i pokazach hippicz-
nych, buty do jazdy konnej, sztylpy, czapsy, paski, fraki jeździec-
kie, pokrowce na fraki jeździeckie, pokrowce na buty dojazdy 
konnej, chusty, fulardy, czapki, plastrony, szaliki, krawaty.

(210) 494350 (220) 2018 12 31
(731) NIEDZIŃSKA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MUZEUM JEDZENIA
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsu-
menta, badania opinii publicznej, handlowe informacje i pro-
gnozy udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, 
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, 
obróbka tekstów, outsourcing (doradztwo biznesowe), pokazy 
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie 
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komu-
nikatów pisemnych i danych, reklama, reklama koresponden-
cyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, usługi marketingowe, usługi 
pośrednictwa w handlu, usługi public relations, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach dla 
osób trzecich, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowa-
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, 
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie hotelami, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, 43 bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), domy 
turystyczne, kafeterie (bufety), motele, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, 
restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach 
i w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, ho-
telowe, recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi 
restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usłu-
gi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wynajem sal 
na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania, za-
pewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(210) 496362 (220) 2019 02 25
(731) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi

(531) 26.01.05, 26.01.15, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15, 25.01.15, 03.07.03, 09.01.10

(510), (511) 29 mięso i ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, 
konserwy mięsne, wyroby wędliniarskie, pasztety, pasztety 
mięsne, pasztety mięsne z warzywami i/lub grzybami i/lub 
przyprawami i/lub ziołami, smalec, smalec z czosnkiem  
i/lub warzywami, drób, przetwory z drobiu, wędliny dro-
biowe, pasztety drobiowe, pasztety drobiowe z warzywami  
i/lub grzybami i/lub przyprawami i/lub ziołami, dziczy-
zna, pasztety z dziczyzny, ryby nieżywe, przetwory z ryb, 
pasztety rybne, pasty rybne, jaja, mleko i produkty z mleka, 
pasty do smarowania zawierające tłuszcz, odżywcze pasty 
z roślin strączkowych z dodatkami, smakowe pasty z roślin 
strączkowych, potrawy składające się głównie z warzyw, 
musy warzywne, pasty do smarowania pieczywa, sałatki 
warzywne, sałatki warzywne z dodatkiem przypraw i/lub 
ziół i/lub majonezu, sałatki warzywne z dodatkiem kiełków 
roślin i/lub zarodków roślin, sałatki owocowo-warzywne 
z dodatkiem przypraw i/lub ziół, chrupki ziemniaczane, 
dania gotowe z warzyw, dania gotowe warzywne z dodat-
kiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mieszanki warzyw-
ne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mieszanki 
warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz  
i/lub makaronów, mieszanki warzywne z dodatkiem ziem-
niaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów i sosów, 
mieszanki warzywno-mięsne z dodatkiem ziemniaków  
i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów z przyprawami i/lub 
sosami, zupy i składniki do ich przyrządzania nie ujęte w in-
nych klasach, wyroby garmażeryjne, gotowe lub wstępnie 
przygotowane posiłki składające się z mięsa i warzyw, prze-
twory warzywno-mięsne i mięsne, dania gotowe warzyw-
no-mięsne i mięsne, w szczególności fasolka po bretońsku, 
fasolka w sosie pomidorowym, bigos, flaczki, gołąbki w sosie 
pomidorowym, kiełbasy i kiełbaski, kiełbaski w sosie pomi-
dorowym, pulpety w sosie pomidorowym, krokiety z mię-
sem, krokiety z kapustą i grzybami, mrożone dania gotowe 
wegetariańskie, galaretki owocowe, bita śmietana, 30 kawa 
i namiastki kawy, herbata, herbaty owocowe, kakao i wyroby 
na bazie kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, wyroby 
czekoladowe, napoje na bazie czekolady, wyroby cukier-
nicze, słodycze, cukierki, wyroby piekarnicze, chipsy, płatki 
kukurydziane, mrożonki zawarte w tej klasie, lody i desery 
lodowe, sorbety, mrożone desery, miód i namiastki miodu, 
cukier, płatki zbożowe suszone, preparaty zbożowe, musli, 
ryż, kasze spożywcze, płatki owsiane, mąka, potrawy na ba-
zie mąki, mrożone wyroby mączne, makarony, pizze, drożdże, 
proszki do pieczenia, cukier waniliowy, sól, sole przyprawo-
we, musztarda, ocet, keczup, majonez, soda oczyszczona, 
budynie, kisiel, aromaty do żywności, preparaty aromatycz-
ne, aromaty do ciast, enzymy do ciast, sosy, sosy spożywcze, 
sosy do sałat, sosy mięsne, przyprawy i mieszanki przypra-
wowe, pieprz ziołowy, wyroby kulinarne na bazie mąki takie 
jak: pyzy drożdżowe, pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane 
z mięsem, knedle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie, kopytka, 
pierogi, pierogi z serem, pierogi z owocami, pierogi z serem 
i owocami, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem i grzybami, 
pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ruskie, naleśniki z serem, 
naleśniki z owocami, zioła konserwowane, suszone, gotowa-
ne i mrożone.

(210) 497302 (220) 2019 03 18
(731) HIRSCH SAMANTA, Pępowo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POLISH BRAIN BOOT CAMP

(531) 02.01.01, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki, artykuły i sprzęt sportowy, gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi szkoleniowe i edu-
kacyjne, gry losowe, usługi fitness klubów, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkole-
niowe wspomagane komputerowo, usługi szkoleniowe do-
tyczące przemówień, usługi szkoleniowe dotyczące dykcji, 
usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, usługi szkolenio-
we w zakresie finansów, usługi edukacyjne i szkoleniowe 
odnoszące się do służby zdrowia, usługi szkoleniowe lub 
edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi szkoleniowe 
związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe związane ze sportem, gry losowe, usługi 
fitness klubów, 44 usługi spa, higiena i pielęgnacja urody, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 497315 (220) 2019 03 18
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POCZTÓWKI Z KIELC

(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-

ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry plan-
szowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych 
klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja 
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produk-
cja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewi-
zji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public rela-
tions, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, 
artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych 
i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, por-
celanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, hi-
gienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, 
sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżo-
wej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić 
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, 
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, 
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, świa-
tłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komuni-
kacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych 
baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnia-
nie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowa-
nie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do tre-
ści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydaw-
nicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, mon-
taż i produkcja programów i imprez artystycznych, estrado-
wych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki 
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, 42 usługi w za-
kresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projekto-
wania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompu-
terowe, projektowanie graficzne.

(210) 497318 (220) 2019 03 18
(731) PIETRYKOWSKA ANNA, Niemcz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Dorszówki

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 filety rybne, konserwowane ryby, konserwy 
rybne, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, przeciery ryb-
ne, ryby, żywność przygotowana z ryb.

(210) 497391 (220) 2019 03 19
(731) TQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) NO Wreszcie!
(510), (511) 29 artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia 
zwierzęcego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
wędliny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, sałatki warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, 
jaja, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, masła, zupy, owoce morza i produkty z nich, wyroby 
na bazie ziemniaków, owocowe i ziemniaczane chipsy, pasz-
tety z wątróbki, wyroby gotowane i mrożone zawierające 
drób, zakąski mięsne, serowe, warzywne, owocowe, ziemnia-
czane, jajeczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, czekolada oraz napoje na ich bazie, 
mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzan-
ki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, 
wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, 
drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przyprawy, sosy 
do sałatek, paszteciki, mrożone kanapki zawierające drób, 
pizze, przekąski zbożowe, sezamowe, ryżowe, makaronowe, 
czekoladowe, z muesli, przekąski - słodycze, zwierające ziar-
na, orzechy, owoce, 35 usługi w zakresie administrowania: 
barami szybkiej obsługi, snack-barami, domami turystyczny-
mi, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, 
restauracjami samoobsługowymi, stołówkami, pensjona-
tami, agencjami zakwaterowań, agencjami muzycznymi, 
artystycznymi, usługi: doradztwa w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, badania w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, reklamy, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publi-
kowanie tekstów reklamowych, reklama korespondencyjna, 
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, usługi sprzedaży 
towarów: produkty i wyroby żywnościowe, w szczególności 
artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz 
roślinnego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
wędliny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, sałatki warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, 
jaja, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, masła, zupy, owoce morza i produkty z nich, wyro-
by na bazie ziemniaków, owocowe i ziemniaczane chipsy, 
pasztety z wątróbki, pasztety, kawa, herbata, kakao, cukier, 
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, czekolada oraz napoje 
na ich bazie, mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, 
obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, 
zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody, miód, 
melasa, drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przypra-
wy, sosy do sałatek, paszteciki, wyroby gotowane i mrożone 
zawierające drób, zakąski, kanapki, pizze, świeże: owoce i wa-
rzywa, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, napoje bezalkoho-

lowe, wody mineralne, gazowane i niegazowane, soki i na-
poje owocowe, warzywne, syropy i preparaty do produkcji 
napojów, piwo, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi restauracyjne, usługi kawiarni, barów, kafejek, herba-
ciarni, lodziarni, pubów, winiarni, catering żywności i napo-
jów, wynajem sal konferencyjnych, wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stoło-
wej i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji 
przenośnych, usługi doradcze dotyczące żywności.

(210) 497397 (220) 2019 03 19
(731) TQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NO WRESZCIE! OBIADY DOMOWE

(531) 11.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia 
zwierzęcego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
wędliny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, sałatki warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, 
jaja, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, masła, zupy, owoce morza i produkty z nich, wyroby 
na bazie ziemniaków, owocowe i ziemniaczane chipsy, pasz-
tety z wątróbki, wyroby gotowane i mrożone zawierające 
drób, zakąski mięsne, serowe, warzywne, owocowe, ziemnia-
czane, jajeczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, 
mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzan-
ki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, 
wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, 
drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przyprawy, sosy 
do sałatek, paszteciki, mrożone kanapki zawierające drób, 
pizze, przekąski zbożowe, sezamowe, ryżowe, makaronowe, 
czekoladowe, z muesli, przekąski - słodycze, zwierające ziar-
na, orzechy, owoce, 35 usługi w zakresie administrowania: 
barami szybkiej obsługi, snack-barami, domami turystyczny-
mi, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, 
restauracjami samoobsługowymi, stołówkami, pensjona-
tami, agencjami zakwaterowań, agencjami muzycznymi, 
artystycznymi, usługi: doradztwa w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, badania w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, reklamy, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publi-
kowanie tekstów reklamowych, reklama korespondencyjna, 
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, usługi sprzedaży 
towarów: produkty i wyroby żywnościowe, w szczególności 
artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz 
roślinnego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
wędliny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, sałatki warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, 
jaja, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, masła, zupy, owoce morza i produkty z nich, wyro-
by na bazie ziemniaków, owocowe i ziemniaczane chipsy, 
pasztety z wątróbki, pasztety, kawa, herbata, kakao, cukier, 
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ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje 
na ich bazie, mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, 
obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, 
zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody, miód, 
melasa, drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przypra-
wy, sosy do sałatek, paszteciki, wyroby gotowane i mrożone 
zawierające drób, zakąski, kanapki, pizze, świeże: owoce i wa-
rzywa, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, napoje bezalkoho-
lowe, wody mineralne, gazowane i niegazowane, soki i na-
poje owocowe, warzywne, syropy i preparaty do produkcji 
napojów, piwo, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi restauracyjne, usługi kawiarni, barów, kafejek, herba-
ciarni, lodziarni, pubów, winiarni, catering żywności i napo-
jów, wynajem sal konferencyjnych, wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stoło-
wej i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji 
przenośnych, usługi doradcze dotyczące żywności.

(210) 498042 (220) 2019 04 01
(731) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERTUŁTOWY, 

Radlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKTYCZNE MANEWRY RATOWNICZE

(531) 03.11.03, 03.11.01, 14.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, organizacja, na-
uczanie, organizowanie zawodów, pokazów w celach edu-
kacyjnych, rozrywkowych i szkoleniowych.

(210) 498120 (220) 2019 04 02
(731) POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERBE

(531) 03.11.01, 03.11.03, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, 
skóry, włosów, paznokci: kremy, mydła, pudry, płyny do hi-
gieny intymnej, środki do makijażu, szminki, pomadki, pa-
stele, lotiony, śmietanki, żele, mleczka, maseczki, dodatki 
do kąpieli, szampony, pianki, fluidy, toniki, balsamy, kosmety-
ki do pielęgnacji jamy ustnej, środki perfumeryjne, olejki ete-
ryczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 5 preparaty 
farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety, żywność 
i substancje dietetyczne przystosowane do celów medycz-
nych, dietetyczne środki spożywcze do użytku medycznego, 
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych.

(210) 498208 (220) 2019 04 04
(731) ŚWIDERSKA BARBARA GRUPA DE, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Fest fajnie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 35 agencje reklamowe, 41 usługi w zakresie roz-
rywki, zabawy lub rekreacji, 43 usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 498244 (220) 2019 04 03
(731) GŁOWACKI BOGDAN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Sanktuarium Wody
(510), (511) 32 woda.

(210) 498646 (220) 2019 04 11
(731) FUNDACJA IAM, Kwidzyń
(540) (znak słowny)
(540) KWIDZYŃSKI KLUB SPORTOWY RODŁO KWIDZYN
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji imprez sporto-
wych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczanie, szkolenie, 
prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin sportowych.

(210) 498667 (220) 2019 04 12
(731) JAKUBIEC MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERŁY W WIELKIM MIEŚCIE

(531) 09.01.10, 09.09.05, 17.02.05, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż ubrań, galanterii, okulary, torby, bi-
żuteria, sztuka, 41 edukacja, warsztaty, szkolenia, seminaria.

(210) 498684 (220) 2017 03 23
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowny)
(540) Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm
(510), (511) 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, 
usługi technologiczne, 45 licencjonowanie własności inte-
lektualnej i praw autorskich, licencjonowanie technologii 
i praw własności przemysłowej.

(210) 499301 (220) 2019 04 30
(731) FARLO M. GRUDZKA SPÓŁKA JAWNA,  

Jastrzębie Zdrój
(540) (znak słowny)
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(540) Prymat. . i chcesz więcej
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, galaretki 
jadalne, dżemy, kompoty, jaja, mleko, mleczne produkty, ole-
je i tłuszcze jadalne, bulion, koncentraty bulionu, koncentra-
ty rosołu, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, chipsy 
owocowe, grzyby konserwowane, grzyby suszone, napoje 
mleczne z przewagą mleka, orzechy preparowane, sałatki 
owocowe, sałatki warzywne, placki ziemniaczane, przecier 
pomidorowy, pyłki kwiatowe jako żywność, soki roślinne 
do gotowania, żywność przygotowywana z ryb, ser, skórki 
owocowe, wędliny, wyciągi z wodorostów do celów spożyw-
czych, zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna, kostki 
do zup, kostki bulionowe, 30 kawa, herbata, kakao, ryż, tapio-
ka, sago, kawa nienaturalna, mąka spożywcza, chleb, wyroby 
cukiernicze, słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek 
do pieczenia, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, 
lód, preparaty jako aromaty do żywności, bułka tarta, bułki, 
chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciastka, cukierki, napoje 
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
herbaty, esencje do artykułów żywnościowych z wyjątkiem 
esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owoco-
we [słodycze], wyroby z kakao, mieszanki kakaowe, kanapki, 
kasze spożywcze, keczup, sól kuchenna, kukurydza mielona, 
kukurydza prażona [popcorn], kukurydza palona, lody spo-
żywcze w proszku, majonezy, makarony, żywność na bazie 
mąki, muesli, naleśniki, napary inne niż do celów leczni-
czych, słodkie dekoracje do ciast, paszteciki, pierogi, pizze, 
płatki zbożowe, płatki kukurydziane, sosy z pomidorów, cia-
sto w proszku, puddingi, sosy do sałatek, produkty skrobio-
we do celów spożywczych, słodziki naturalne, słodkie sosy 
do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), suchary, tarty, 
tortille, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produk-
tów spożywczych, suszone zioła do celów kulinarnych, zioła 
przetworzone, zioła konserwowane [przyprawy], maltodek-
stryny do zastosowania odżywczego [inne niż do celów 
medycznych], dodatki [inne niż oleje eteryczne] jako polep-
szacze smaku żywności i napojów, dania gotowe i przekąski 
na bazie pszenicy, zbóż, kukurydzy, ryżu, makaronu, dodatki 
smakowe do zup, mieszanki suszonych warzyw, owoców 
i ziół z solą do użytku jako przyprawy do żywności.

(210) 499393 (220) 2019 05 06
(731) PROMEDICA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pro medica TORUŃ

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 chirurgiczne materiały opatrunkowe, gaza 
opatrunkowa, gąbka do ran, kleje chirurgiczne, preparaty ta-
mujące krwawienie, 10 gąbki chirurgiczne, nici chirurgiczne, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego.

(210) 499488 (220) 2019 05 08
(731) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) 1553 TENCZYNEK BROWAR

(531) 24.09.02, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, 
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, 
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, 
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoho-
lowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemo-
niada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje 
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, na-
poje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, 
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, 
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.

(210) 499585 (220) 2019 05 10
(731) AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORGA

(531) 15.07.01, 15.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 części do silników do ciągników rolniczych, 
12 części do ciągników rolniczych, 35 hurtownia części 
do ciągników jako sprzedaż części do ciągników, 39 usługi 
w zakresie dystrybucji części zamiennych.

(210) 499591 (220) 2019 05 10
(731) AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTORRA

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 części do silników do ciągników rolniczych, 
12 części do ciągników rolniczych, 35 hurtownia części 
do ciągników jako sprzedaż części do ciągników, 39 usługi 
w zakresie dystrybucji części zamiennych.

(210) 499603 (220) 2019 05 10
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) MODA MIĘSKA
(510), (511) 25 bandany na szyję, chustki na głowę, czapecz-
ki na przyjęcia, odzież, czapki jako nakrycia głowy, czapki 
bejsbolówki, czapki z daszkiem, daszki- nakrycia głowy, ka-
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pelusze, kapelusze plażowe, opaski na głowę, odzież, arty-
kuły odzieżowe w stylu sportowym, blezery, bluzki, bluzy 
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, 
bokserki, chusty jako odzież, damskie luźne topy, dolne czę-
ści ubrań- odzież, dzianina jako odzież, golfy jako odzież, 
kamizelki, kąpielówki, kombinezony jako odzież, komplety 
koszulek i spodenek, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki 
dla dzieci, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, koszulki 
z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla nie-
mowląt i małych dzieci, krótkie ogrodniczki, krótkie spodnie, 
kurtki, legginsy, majtki, maski na oczy, odzież codzien-
na, odzież do biegania, odzież przeciwdeszczowa, odzież 
sportowa, palta, pelerynki, podkoszulki, płaszcze przeciw-
deszczowe, polary, poncza, pulowery, półgolfy, rękawiczki, 
skarpetki, spodenki, spódnice, spódnica-spodnie, spodnie 
nieformalne, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty, 
t-shirty z krótkim rękawem, topy jako odzież, tuniki, 35 dys-
trybucja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i re-
klamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, 
dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w za-
kresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie re-
klam, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie progra-
mami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi 
programów lojalnościowych dla celów handlowych, pro-
mocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audio-
wizualnych w celach reklamowych, administrowanie konkur-
sami w celach reklamowych, dostarczanie informacji marke-
tingowych za pośrednictwem stron internetowych, infor-
macja marketingowa, kampanie marketingowe, marketing 
dotyczący promocji, marketing handlowy inny niż sprzedaż, 
marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing 
cyfrowy, marketing internetowy, marketing ukierunkowa-
ny, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowa-
nie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizo-
wanie losowania nagród w celach promocyjnych, promocja 
sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, publikowanie ma-
teriałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności interne-
tu, umieszczanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe służące tworze-
niu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe 
za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie marketingu 
produktów, usługi w zakresie reklamy, usługi współpracy 
z blogerami, usługi zarządzania społecznością on-line, usłu-
gi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi za-
rządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień on-line, 
usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja 
subskrypcji usług internetowych, administrowanie sprzeda-
żą, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicz-
nego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu deta-

licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających żywność, usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakrycia-
mi głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za po-
średnictwem sieci informatycznych następujących towa-
rów: mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty 
mięsne, pasty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, 
gotowe produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe 
posiłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie wa-
rzyw, gotowe produkty z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze ja-
dalne, kanapki, bułki nadziewane, dodatki smakowe, przypra-
wy, marynaty, sosy, skomputeryzowane zamówienia on-line 
w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usłu-
gi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi 
sprzedaży w hurtowniach i punktach: odzieży codziennej 
i sportowej, t-shirtów z krótkim rękawem, topów, bandan 
na szyję, chustek na głowę, czapek, daszków, kapeluszy, ble-
zerów, bluzek, bluz sportowych, chust, dzianiny, kamizelek, 
kąpielówek, kombinezonów, koszulek dla dzieci, koszulek 
z krótkim rękawem, koszulek z nadrukami, krótkich spodni, 
kurtek, odzieży przeciwdeszczowej, podkoszulek, skarpetek, 
spodenek, spódnic, spodni, sukienek damskich, szalików, 
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towa-
rów i usług w internecie, pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich 
dotyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu franczyz, 
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynku i badania marke-
tingowe, badania w zakresie public relations, doradztwo 
reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w ce-
lach handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji 
produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
usługi public relations, wynajem automatów sprzedających 
na karty, wynajem automatów sprzedających na monety, 
usługi wynajmu automatów do sprzedaży, specjalistyczne 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 41 orga-
nizacja i administrowanie konkursami, organizacja kwizów, 
gier i zawodów, organizowanie i prowadzenie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów 
za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów w In-
ternecie, prowadzenie kwizów, prezentacja nagrań wideo, 
udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony 
internetowej, publikowanie materiałów multimedialnych 
on-line, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, 
audio i rozrywki multimedialnej.
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(210) 499620 (220) 2019 05 10
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEAT Lovers

(531) 08.05.01, 08.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty sprzedające 
chłodnicze, automaty sprzedające na żetony, automaty 
sprzedające uruchamiane monetami, dystrybutory automa-
tyczne, 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne 
na lodówki, magnesy dekoracyjne w kształcie liter, magnesy 
na lodówkę, pamięć USB [pendrive], 14 breloczki do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszka-
mi], 16 bloczki do pisania, bloczki notatnikowe, pióra i długo-
pisy [artykuły biurowe], ołówki automatyczne, ołówki z gum-
kami do wycierania, ołówki z systemem wysuwania, 25 ban-
dany na szyję, chustki na głowę, czapeczki na przyjęcia, 
[odzież], czapki [nakrycia głowy], czapki bejsbolówki, czapki 
z daszkiem, daszki [nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze pla-
żowe, opaski na głowę, [odzież], artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, 
bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bokserki, chusty [odzież], 
damskie luźne topy, dolne części ubrań [odzież], dzianina 
[odzież], golfy [odzież], kamizelki, kąpielówki, kombinezony 
[odzież], komplety koszulek i spodenek, koszule, koszulki bez 
rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki z krótkim 
rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki zapinane w kroku 
na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, krótkie ogrod-
niczki, krótkie spodnie, kurtki, legginsy, majtki, maski na oczy, 
odzież codzienna, odzież do biegania, odzież przeciwdesz-
czowa, odzież sportowa, palta, pelerynki, podkoszulki, płasz-
cze przeciwdeszczowe, polary, poncza, pulowery, półgolfy, 
rękawiczki, skarpetki, spodenki, spódnice, spódnica-spodnie, 
spodnie [nieformalne], sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, 
szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], tuniki, 
26 smycze [paski] do noszenia, 28 podarki dla gości na przy-
jęciach w postaci małych zabawek, zabawki [gadżety] 
na przyjęcia wydające głośne dźwięki, artykuły papierowe 
jako podarki dla gości na przyjęciach, śmieszne drobiazgi 
[przedmioty do zabawy], śmieszne gadżety do zabawy, 
śmieszne gadżety na imprezy, akcesoria unoszące się na wo-
dzie do celów rekreacyjnych, koła do pływania, rękawki 
do pływania, akcesoria nadmuchiwane do basenów, artyku-
ły sportowe, dyski sportowe, piłeczki do ściskania antystreso-
we, piłki plażowe, artykuły do zabawy dla dzieci, balony, bań-
ki mydlane [zabawki], broszki do zabawy, czapeczki na im-
prezę jako podarki dla gości, drukowane losy loteryjne, dyski 
latające, figurki do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, 
gry towarzyskie, gry – łamigłówki, gry quizowe, grzechotki, 
gumowe piłki do baseballu, kapelusze na przyjęcia z two-
rzyw sztucznych, kapelusze do zabawy, klocki do łączenia 
[zabawki], latawce, maski papierowe, maskotki, misie pluszo-
we, okulary zabawkowe, piszczące zabawki do ściskania, piłki 
do gier i zabaw, piłki gumowe, puzzle, samoloty papierowe, 
trąbki papierowe, wiatraczki, zabawki, zabawki dla zwierząt, 
zabawki dmuchane, zabawki do rysowania, zabawki do użyt-
ku w basenach, zabawkowa żywność, 29 mięso i wędliny, 
mięso w puszce [konserwy], mięso konserwowane, kiełbaski 
bratwurst, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, 
kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hotdogów, kiełbasy wędzo-

ne, kiełbaski w cieście, frankfurterki, mortadela, chorizo [kieł-
basa hiszpańska], kabanosy, kaszanka, pastrami, salami, suro-
we kiełbasy, szaszłyki, wędliny, szynka, szynka surowa podsu-
szana [prosciutto], cielęcina, drób, dziczyzna, wieprzowina, 
wołowina, szpik kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, klopsiki 
drobiowe, kotlety wieprzowe, befsztyk z siekanej wołowiny 
(hamburger), burgery, burgery mięsne, bekon, flaki, golonka, 
hamburgery, krokiety, mięso pokrojone w plastry, gulasze, 
mielonki (konserwy), przyrządzone mięso konserwowe 
w puszce, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, kon-
serwy mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki, pasty spożywcze 
wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), 
podroby, produkty mięsne mrożone, przetworzone produk-
ty mięsne, paczkowane mięso, przekąski na bazie mięsa, 
mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, gotowe da-
nia składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki składające 
się głównie z substytutów mięsa, steki z mięsa, mięsne na-
dzienia do ciast, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, gala-
retki mięsne, konserwy, marynaty, skórki bekonowe, skwarki, 
substytuty drobiu, substytuty mięsa, ryby, potrawy rybne, 
sashimi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie tofu, przekąski 
na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, pulpety [żyw-
ność], przeciery warzywne, sałatki warzywne, sałatki drobio-
we, hummus, kiełbaski wegetariańskie, tofu, burgery sojowe, 
burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojo-
we, kotlety z tofu, krokiety, mrożone gotowe posiłki składają-
ce się głównie z warzyw, pasztet warzywny, substytuty mię-
sa na bazie warzyw, zapiekanki [żywność], buliony [gotowe], 
buliony mięsne, ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, eks-
trakty mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty zup, zupy, 
osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, skwarki, smalec, su-
rowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, tłusz-
cze zwierzęce do celów spożywczych, mieszanka olejów 
[do celów spożywczych], oleje zwierzęce do celów spożyw-
czych, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, 
30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, ciasta mrożone 
nadziewane mięsem i warzywami, ciasta zawierające mięso, 
mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami w cieście  
[pot pie], mięso zapiekane w cieście, drób w cieście, dziczy-
zna w cieście, ciasto kruche z szynką, hot dogi (gotowe), ka-
napki, kanapki z hamburgerem, kanapki z frankfurterkami, 
kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanapki zawierające 
kurczaka, kanapki zawierające mieloną wołowinę, zawijana 
kanapka typu wrap, mrożone paszteciki z mięsem i warzy-
wami, paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wie-
przowiny, placki z kurczakiem, placki z nadzieniem z warzyw, 
spaghetti i klopsy, świeże parówki w cieście, naleśniki, pud-
dingi, pierożki ravioli, pielmieni [pierogi z nadzieniem mię-
snym], pizza, sajgonki, sushi, zapiekanki w cieście z dziczyzny 
i drobiu, burrito, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], 
enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona 
ostrą papryką), lasagne, makarony zawierające nadzienia, 
cheeseburgery, wyroby piekarnicze składające się z warzyw 
i mięsa, ciasto makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe 
z nadzieniem z mięsa, gotowy lunch w pudełku składający 
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane 
zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również 
z mięsa, ryb lub warzyw, mrożone produkty z ciasta nadzie-
wane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane 
mięsem, muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, 
przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, 
marynaty, glazury do szynki, sosy, sosy do mięsa z grilla, pe-
sto [sos], panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, pro-
dukty wiążące do kiełbas, zioła do celów spożywczych, pre-
paraty do przygotowywania sosów do pieczeni, 35 dystry-
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bucja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i rekla-
mowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, 
dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek-
stów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakre-
sie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie re-
klam, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie progra-
mami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi 
programów lojalnościowych dla celów handlowych, promo-
cyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audio-
wizualnych w celach reklamowych, administrowanie konkur-
sami w celach reklamowych, dostarczanie informacji marke-
tingowych za pośrednictwem stron internetowych, informa-
cja marketingowa, kampanie marketingowe, marketing do-
tyczący promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cy-
frowy, marketing internetowy, marketing ukierunkowany, 
organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organi-
zacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi-
zacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie 
losowania nagród w celach promocyjnych, promocja sprze-
daży, promocyjne usługi handlowe, publikowanie materia-
łów i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, umieszczanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe służące tworze-
niu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie marketingu 
produktów, usługi w zakresie reklamy, usługi współpracy 
z blogerami, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi 
związane z publiczną prezentacją produktów, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi 
konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich, udziela-
nie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskryp-
cje pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskryp-
cji usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detaliczne-
go dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicz-
nego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek za-
wierających żywność, usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za po-
średnictwem sieci informatycznych następujących towarów: 
mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty mię-

sne, pasty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, goto-
we produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe po-
siłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie wa-
rzyw, gotowe produkty z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze ja-
dalne, kanapki, bułki nadziewane, dodatki smakowe, przy-
prawy, marynaty, sosy, skomputeryzowane zamówienia  
on-line w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie in-
formacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługo-
we usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, 
usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach: produktów mię-
snych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, 
mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, 
pasztetów, salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobio-
wych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu, burge-
rów, hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożyw-
czych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów 
mięsnych, gotowych produktów z mięsa, podrobów, przeką-
sek na bazie mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posił-
ków składających się głównie z mięsa lub substytutów mię-
sa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bu-
lionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei zwierzęcych do celów 
spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, 
dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek 
mięsnych, przypraw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, 
osłonek kiełbas, naturalnych lub sztucznych, magnesów de-
koracyjnych, pamięci USB [pendrive], breloczków do kluczy, 
bloczków do pisania, długopisów, ołówków, odzieży co-
dziennej i sportowej, T-shirtów z krótkim rękawem, topów, 
bandan na szyję, chustek na głowę, czapek, daszków, kapelu-
szy, blezerów, bluzek, bluz sportowych, chust, dzianiny, kami-
zelek, kąpielówek, kombinezonów, koszulek dla dzieci, ko-
szulek z krótkim rękawem, koszulek z nadrukami, krótkich 
spodni, kurtek, odzieży przeciwdeszczowej, podkoszulek, 
skarpetek, spodenek, spódnic, spodni, sukienek damskich, 
szalików, smyczy [pasków] do noszenia, podarków dla gości 
na przyjęciach w postaci małych zabawek, zabawek [gadże-
tów] na przyjęcia wydających głośne dźwięki, artykułów pa-
pierowych jako podarków dla gości na przyjęciach, śmiesz-
nych drobiazgów i gadżetów do zabawy, akcesoriów uno-
szących się na wodzie do celów rekreacyjnych, akcesoriów 
nadmuchiwanych do basenów, artykułów sportowych, piłek 
plażowych, artykułów do zabawy dla dzieci, balonów, gier 
towarzyskich, latawców, masek papierowych, maskotek, oku-
larów zabawkowych, puzzli, zabawek dla zwierząt, zabawko-
wej żywności, hot dogów, kanapek, kanapek z mięsem lub 
hamburgerem, zawijanych kanapek typu wrap, bagietek 
z nadzieniem, bułek nadziewanych, ciast mrożonych nadzie-
wanych mięsem i warzywami, ciast zawierających mięso, 
mięsa w cieście, mięsa z warzywami w cieście, ciasta kruche-
go z szynką, pasztecików, placków z kurczakiem lub nadzie-
niem z warzyw, świeżych parówek w cieście, naleśników, 
pierożków ravioli lub pielmieni, pizzy, sajgonek, sushi, zapie-
kanek w cieście z dziczyzny i drobiu, burrito, enchilades, ma-
karonów zawierających nadzienia, cheeseburgerów, wyro-
bów piekarniczych składających się z warzyw i mięsa, ciast 
drożdżowych z nadzieniem z mięsa, gotowych lunchów 
w pudełku składających się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby 
lub warzyw, zapakowanych zestawów obiadowych składają-
cych się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, 
dodatków smakowych i przypraw, dodatków smakowych 
z mięsa, sosów, panierek z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, 
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towa-
rów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
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zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich do-
tyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu franczyz, 
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketin-
gowe, badania w zakresie public relations, doradztwo rekla-
mowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach 
handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produk-
tów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
public relations, wynajem automatów sprzedających na kar-
ty, wynajem automatów sprzedających na monety, usługi 
wynajmu automatów do sprzedaży, działalność gospodar-
cza (specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej), 39 dostarczanie towarów, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, dzielenie na części i prze-
pakowywanie towarów, logistyka transportu, pakowanie 
produktów spożywczych, pakowanie żywności, pakowanie 
towarów, pakowanie prezentów, usługi składowania towa-
rów, pakowanie produktów, usługi pakowania, usługi dorad-
cze związane z przepakowywaniem towarów, usługi prze-
chowywania w chłodniach, usługi przechowywania żywno-
ści, składowanie towarów, wypożyczanie chłodni, napełnia-
nie automatów sprzedających, 41 administrowanie [organi-
zacja] konkursami, organizacja kwizów, gier i zawodów, orga-
nizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub roz-
rywkowych], organizowanie konkursów za pośrednictwem 
Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadze-
nie kwizów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie roz-
rywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, publi-
kowanie materiałów multimedialnych on-line, usługi publi-
kowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki mul-
timedialnej, 43 dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napo-
je do bezpośredniego spożycia, serwowanie jedzenia i na-
pojów, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi za-
opatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usłu-
gi w zakresie jedzenia na wynos, kontraktowe usługi w zakre-
sie żywności, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, 
wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], przygotowywanie posiłków, usługi mobil-
nych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, bary, ka-
feterie [bufety], restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi 
restauracyjne.

(210) 500792 (220) 2019 06 06
(731) ITALIAN GRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M magazyn 5

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 restauracja, usługi gastronomiczne, bistro, 
sklep z winem, delikatesy, pizzeria, kawiarnia, bar.

(210) 500820 (220) 2019 06 06
(731) SKALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKALTECH

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.25, 26.05.12, 
26.05.04, 26.11.05, 26.11.07

(510), (511) 37 naprawa maszyn, naprawa maszyn użytkowa-
nych do przerobu kruszywa, naprawa następujących maszyn: 
kruszarki udarowe, kruszarki kamienia, kruszarki szczękowe 
do skał, kruszarki do celów przemysłowych, kruszarki bijakowe, 
urządzenia do przesiewania kamienia, przesiewacze do sorto-
wania skał, maszyny do przesiewania, przesiewacze, 40 krusze-
nie kamieni, obróbka kruszywa, przetwarzanie kruszywa.

(210) 500829 (220) 2019 06 06
(731) KOZIEŁ DARIUSZ PPUH AGRO, Lubomirka
(540) (znak słowny)
(540) agrofarmpol
(510), (511) 31 chmiel, uprawa chmielu, 32 wyciąg z chmie-
lu do wytwarzania piwa, wyciąg z chmielu do celów spo-
żywczych, 35 usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
chmielu, wyrobów i wyciągów z chmielu oraz maszyn i urzą-
dzeń do uprawy chmielu i jego przetwarzania, sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych chmielu, wyrobów i wyciągów 
z chmielu oraz maszyn i urządzeń do uprawy chmielu i jego 
przetwarzania, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy 
rynkowe, badania rynku, badania opinii publicznej, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, edytorskie usługi 
w zakresie reklamy, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom.

(210) 500945 (220) 2019 06 10
(731) TOMCZYK MARIUSZ FIRMA KONSULTINGOWO- 

-INFORMATYCZNA NESCOM, Janów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA KONSULTINGOWO INFORMATYCZNA 

NESCOM

(531) 29.01.12, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08

(510), (511) 35 promowanie towarów i usług osób trzecich 
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania kompute-
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rowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, kompila-
cja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych 
baz danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi 
komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działal-
ności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi dorad-
cze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wybo-
ru komputerów, usługi informacyjne w zakresie działalno-
ści gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, 37 instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomu-
nikacyjnych, usługi konserwacji komputerów konserwacja 
komputerów, modernizowanie sprzętu komputerowego, 
instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów 
oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, instalowa-
nie i naprawa komputerów, instalacja i naprawa sprzętu 
komputerowego, usługi konserwacyjne w zakresie sprzę-
tu komputerowego, instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, diagnostyczne usługi konserwa-
cyjne w zakresie drukarek komputerowych, przygotowanie 
danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego, 
instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyj-
nego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, 
usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją 
i naprawą sprzętu komputerowego.

(210) 500963 (220) 2019 06 10
(731) STAWOWY BOGDAN, STAWOWY ROMAN RBS 

SPÓŁKA CYWILNA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOSCANIO

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torebki, portfele, plecaki, 25 obuwie, paski.

(210) 500970 (220) 2019 06 11
(731) ĆWIERTNIEWICZ RYSZARD, CIEPLAK MARIUSZ  

CC METAL SPÓŁKA CYWILNA, Tropie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC METAL

(531) 26.05.04, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, konstrukcje meta-
lowe, materiały konstrukcyjne metalowe, prefabrykowane 
konstrukcje metalowe, wsporniki metalowe dla budownic-
twa, 7 obudowy (części maszyn), osłony maszyn, 20 meble 
metalowe.

(210) 500971 (220) 2019 06 11
(731) ĆWIERTNIEWICZ RYSZARD, CIEPLAK MARIUSZ  

CC METAL SPÓŁKA CYWILNA, Tropie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STORIA

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 20 meble metalowe.

(210) 501010 (220) 2019 06 11
(731) Midea Group Co., Ltd., Beijiao, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BreezeleSS+

(531) 24.17.02, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory [kli-
matyzacja], urządzenia i maszyny do oczyszczania powie-
trza, instalacje klimatyzacyjne, elektryczne suszarki do wło-
sów, urządzenia i instalacje do suszenia, okapy do kuchni, 
pompy ciepła, instalacje grzewcze, instalacje kąpielowe, 
grzejniki do wanien, solarne podgrzewacze wody.

(210) 501021 (220) 2019 06 12
(731) BUSINESS SPORTS PROMOTION SPÓŁKA 

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

(531) 01.01.04, 01.01.10, 26.05.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi merchandisingu, przygotowywanie 
materiałów reklamowych i merchandisingowych dla osób 
trzecich, usługi doradztwa w zakresie public relations, ba-
dania w zakresie public relations, usługi badania opinii pu-
blicznej, badania rynku mediów i reklamy, szkolenia z zakresu 
public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi w zakresie public relations, rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, wydawanie i aktualizacja tek-
stów reklamowych, usługi w zakresie reklamy: organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, mediach drukowanych i elektronicznych (Internet), 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, In-
ternetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek-
tów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, 
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, 
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności 
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gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących dzia-
łalności gospodarczej i handlowej, usługi menedżerskie dla 
sportowców, udostępnianie informacji z wykorzystaniem 
baz danych dotyczących bieżących wydarzeń politycznych 
i gospodarczych, usługi zarządzania działalnością gospodar-
czą dotyczące handlu elektronicznego, organizacja wystaw 
dla biznesu lub handlu w tym e-handlu, 38 elektroniczna 
transmisja danych i informacji, transmisja programów telewi-
zyjnych, zapewnienie użytkownikom dostępu do Internetu, 
zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych do baz da-
nych lub Internetu, transmisja danych przez Internet, usługi 
dostępu do Internetu, udostępnianie forów internetowych 
on-line, transmisja treści multimedialnych przez Internet, 
transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, usługi świadczone 
przez dostawców Internetu, zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, zapewnianie dostępu do blogów interne-
towych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem In-
ternetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, usługi 
bramek telekomunikacyjnych, usługi poczty elektronicznej, 
usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna trans-
misja danych i informacji, wiadomości elektronicznych, usłu-
gi interaktywnej tablicy ogłoszeń pozwalającej internautom 
wymianę informacji na temat zainteresowań, kolekcji, handlu 
i sprzedaży dóbr i usług poprzez światową sieć komputero-
wą, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszech-
nianie informacji, zapewnianie dostępu do platform handlu 
elektronicznego w Internecie, 41 organizowanie zajęć spor-
towych, zawodów i imprez sportowych, organizacja i przy-
gotowanie imprez sportowych i konkursów sportowych, 
prowadzenie szkoleń z dziedziny sportu, organizacja i pro-
wadzenie treningu dla zawodników dyscyplin sportowych, 
usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, 
stadionów, kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu spor-
towego, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, 
usługi produkcji imprez sportowych, usługi w zakresie in-
formacji i edukacji sportowej, produkcja imprez w celach 
edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, redagowanie 
i publikowanie tekstów, usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowa-
nie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, 
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, 
produkcja taśm wideo, nagrywanie taśm wideo, produkcja 
taśm wideo i dysków wideo, udostępnianie informacji z wy-
korzystaniem baz danych dotyczących bieżących wydarzeń 
politycznych, kulturalnych i gospodarczych, sportu, imprez 
sportowych, podnoszenia sprawności fizycznej, zajęć re-
kreacyjnych i sprawnościowych oraz rozrywki, produkcja 
i dystrybucja programów telewizyjnych, filmów, spektakli, 
przedstawień, graficznych elementów filmowych, filmów 
audio i video, produkcja efektów specjalnych do filmów, te-
lewizji i radia, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, audiowizualnych, video, produkcja nagrań 
dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja 
filmów na płytach D/D i CD-ROM, adaptacja i montaż filmów, 
nagrań video, programów telewizyjnych i radiowych, obsłu-
ga studia filmowego, prezentacja filmów i nagrań wideo, 
tworzenie programów i imprez w celu ich redystrybucji po-
śród osób trzecich, dystrybucja filmów i obrazów w celach 
edukacyjnych, kulturalnych tub rozrywkowych, dystrybucja 
widowisk i programów radiowych, telewizyjnych, interneto-
wych i on-line, dokonywana w celach edukacyjnych, kultu-
ralnych lub rozrywkowych, produkcja imprez w celach edu-
kacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, do redystrybucji 
pośród osób trzecich, redagowanie i publikowanie tekstów, 
usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycz-

nych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów 
w postaci płyt CD-ROM, publikowanie materiałów druko-
wanych, innych niż teksty reklamowe, publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, produkcja taśm wideo, 
nagrywanie taśm wideo, produkcja taśm wideo i dysków wi-
deo, udostępnianie informacji z wykorzystaniem baz danych 
dotyczących bieżących wydarzeń politycznych, kulturalnych 
i gospodarczych, sportu, imprez sportowych, podnoszenia 
sprawności fizycznej, zajęć rekreacyjnych i sprawnościowych 
oraz rozrywki, 45 licencjonowanie praw własności intelektu-
alnej i przemysłowej, w tym związanych ze sportem, usługi 
prawne związane z eksploatacją praw do transmisji wyda-
rzeń sportowych, usługi lobbystyczne, inne niż w celach 
handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 501022 (220) 2019 06 12
(731) BUSINESS SPORTS PROMOTION SPÓŁKA 

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

(531) 01.01.04, 01.01.10, 26.05.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi merchandisingu, przygotowywanie 
materiałów reklamowych i merchandisingowych dla osób 
trzecich, usługi doradztwa w zakresie public relations, ba-
dania w zakresie public relations, usługi badania opinii pu-
blicznej, badania rynku mediów i reklamy, szkolenia z zakresu 
public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi w zakresie public relations, rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, wydawanie i aktualizacja tek-
stów reklamowych, usługi w zakresie reklamy: organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, mediach drukowanych i elektronicznych (Inter-
net), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi produk-
cji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu,  
Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek-
tów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, 
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, 
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących dzia-
łalności gospodarczej i handlowej, usługi menedżerskie dla 
sportowców, udostępnianie informacji z wykorzystaniem 
baz danych dotyczących bieżących wydarzeń politycznych 
i gospodarczych, usługi zarządzania działalnością gospodar-
czą dotyczące handlu elektronicznego, organizacja wystaw 
dla biznesu lub handlu, w tym e-handlu, 38 elektroniczna 
transmisja danych i informacji, transmisja programów telewi-
zyjnych, zapewnienie użytkownikom dostępu do Internetu, 
zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych do baz danych 
lub Internetu, transmisja danych przez Internet, usługi dostę-
pu do Internetu, udostępnianie forów internetowych on-line, 
transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja 
strumieniowa telewizji przez Internet, nadawanie progra-
mów za pośrednictwem Internetu, usługi świadczone przez 
dostawców Internetu, zapewnianie dostępu do stron inter-
netowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
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cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emi-
sja filmów za pośrednictwem Internetu, usługi bramek tele-
komunikacyjnych, usługi poczty elektronicznej, usługi tele-
komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych 
i informacji, wiadomości elektronicznych, usługi interaktyw-
nej tablicy ogłoszeń pozwalającej internautom wymianę in-
formacji na temat zainteresowań, kolekcji, handlu i sprzedaży 
dóbr i usług poprzez światową sieć komputerową, usługi 
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie infor-
macji, zapewnianie dostępu do platform handlu elektro-
nicznego w Internecie, 41 organizowanie zajęć sportowych, 
zawodów t imprez sportowych, organizacja i przygotowanie 
imprez sportowych i konkursów sportowych, prowadzenie 
szkoleń z dziedziny sportu, organizacja i prowadzenie trenin-
gu dla zawodników dyscyplin sportowych, usługi trenerskie, 
wynajmowanie obiektów sportowych, stadionów, kortów 
tenisowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostęp-
nianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi produkcji 
imprez sportowych, usługi w zakresie informacji i edukacji 
sportowej, produkcja imprez w celach edukacyjnych, kul-
turalnych lub rozrywkowych, redagowanie i publikowanie 
tekstów, usługi wydawania publikacji periodycznych i niepe-
riodycznych innych niż teksty reklamowe, publikowanie tek-
stów w postaci płyt CD-ROM, publikowanie materiałów dru-
kowanych innych niż teksty reklamowe, publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, produkcja taśm wideo, 
nagrywanie taśm wideo, produkcja taśm wideo i dysków wi-
deo, udostępnianie informacji z wykorzystaniem baz danych 
dotyczących bieżących wydarzeń politycznych, kulturalnych 
i gospodarczych, sportu, imprez sportowych, podnoszenia 
sprawności fizycznej, zajęć rekreacyjnych i sprawnościowych 
oraz rozrywki, produkcja i dystrybucja programów telewizyj-
nych, filmów, spektakli, przedstawień, graficznych elemen-
tów filmowych, filmów audio i video, produkcja efektów spe-
cjalnych do filmów, telewizji i radia, nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych i muzycznych, audiowizualnych, video, 
produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku 
i obrazu, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, ada-
ptacja i montaż filmów, nagrań video, programów telewizyj-
nych i radiowych, obsługa studia filmowego, prezentacja fil-
mów i nagrań wideo, tworzenie programów i imprez w celu 
ich redystrybucji pośród osób trzecich, dystrybucja filmów 
i obrazów w celach edukacyjnych, kulturalnych lub rozryw-
kowych, dystrybucja widowisk i programów radiowych, te-
lewizyjnych, internetowych i on-line, dokonywana w celach 
edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, produkcja 
imprez w celach edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywko-
wych, do redystrybucji pośród osób trzecich, redagowanie 
i publikowanie tekstów, usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowa-
nie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe, 
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, 
produkcja taśm wideo, nagrywanie taśm wideo, produkcja 
taśm wideo i dysków wideo, udostępnianie informacji z wy-
korzystaniem baz danych dotyczących bieżących wydarzeń 
politycznych, kulturalnych i gospodarczych, sportu, imprez 
sportowych, podnoszenia sprawności fizycznej, zajęć rekre-
acyjnych i sprawnościowych oraz rozrywki, 45 licencjono-
wanie praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym 
związanych ze sportem, usługi prawne związane z eksplo-
atacją praw do transmisji wydarzeń sportowych, usługi lob-
bystyczne inne niż w celach handlowych, zarządzanie pra-
wami autorskimi.

(210) 501035 (220) 2019 06 12
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) alfarydyna
(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.

(210) 501264 (220) 2019 06 17
(731) NEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGGO DESIGN

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż produktów takich jak. SDA: suszar-
ki do włosów, prostownice i karbownice, suszarko-lokówki, 
lokówki, golarki, trymery, maszynki do strzyżenia włosów, 
szczoteczki elektryczne i irygatory: depilatory, wagi łazien-
kowe, masażery, urządzenie do pielęgnacji urody, termome-
try, ciśnieniomierze, wentylatory, klimatyzatory, odkurzacze, 
żelazka, stacje parowe, parownice do ubrań, oczyszczacze 
powietrza, maszyny do szycia, oczyszczacze i mopy parowe, 
sprzęt grzejny, nawilżacze powietrza: akcesoria sezonowe, 
golarki do ubrań, alkomaty, suszarki do bielizny, deski do pra-
sowania, oświetlenie, akcesoria dla dzieci, mopy i akcesoria 
do sprzątania, ekspresy do kawy, roboty kuchenne, miksery 
ręczne, blendery kielichowe, blendery ręczne, czajniki, so-
kowirówki, wyciskarki wolnoobrotowe, maszynki do mięsa, 
tostery, krajalnice, grille elektryczne, mini piekarniki, wagi ku-
chenne, chłodziarki turystyczne, ACC CE: kable HDMI, uchwy-
ty do TV, ACC GSM: etui do telefonów, szkła i folie ochronne, 
zestawy słuchawkowe Bluetooth, ładowarki i akumulatory, 
uchwyty do telefonów, kable Micro USB, kable USB typ-C, 
ACC IT: akcesoria komputerowe: mikrofony, torby do lapto-
pów, klawiatury, podkładki pod myszy, kable komputerowe, 
kamery internetowe, myszki, adaptery Bluetooth, głośniki 
komputerowe, UPS (zasilanie awaryjne), zasilacze i baterie 
do laptopów, głośniki Bluetooth, podkładki chłodzące pod 
laptopy, słuchawki z mikrofonem, kable HDMI, lampki USB, 
akcesoria do tabletów: etui, powerbanki, uchwyty samo-
chodowe, kable i ładowarki, ACC AGD: akcesoria do pralek 
i suszarek: środki piorące: środki czyszczące, dodatkowe wy-
posażenie do pralek, dodatkowe wyposażenie do suszarek, 
akcesoria do lodówek: środki czyszczące: pojemniki na żyw-
ność: pochłaniacze i wkłady filtrujące, akcesoria montażowe: 
akcesoria do zmywarek: tabletki, płyny nabłyszczające, środki 
czyszczące i odświeżacze, filtry do wody, dzbanki filtrujące: 
patelnie i garnki, akcesoria kuchenne.

(210) 501276 (220) 2019 06 17
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(552) (znak stanowiący deseń)
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(540) 

(531) 17.02.17, 25.12.01
(571) opis znaku: Znak stanowi graficzne odzwierciedlenie 
zwielokrotnionego elementu graficznego w postaci wzoru 
pierścionka z brylantem w koronie. Motyw pierścionka o roz-
chylonych ramionach obręczy został zwielokrotniony oraz 
ustawiony naprzemiennie z koroną zwróconą w górę i w dół, 
tworząc powtarzalny wzór.
(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) 501288 (220) 2019 06 17
(731) EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 

W LIKWIDACJI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALPINUS LOFT TECHNOLOGY
(510), (511) 24 śpiwory.

(210) 501298 (220) 2019 06 17
(731) EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 

W LIKWIDACJI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S alpinus SKI SYSTEM

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15, 27.05.21, 26.04.01
(510), (511) 18 torby, torebki, plecaki, portfele, 25 odzież 
sportowo-turystyczna, odzież wodoodporna, odzież ter-
moaktywna, kurtki, bluzy, kamizelki, kombinezony, pelery-
ny, kaptury do ubrań, pulowery, swetry, spodnie, spodenki, 
koszulki, trykoty, bielizna przeciwpotowa, szaliki, rękawice, 
czapki, skarpetki, obuwie, 28 narty, ochraniacze do uprawia-
nia sportu, rękawice sportowe.

(210) 501300 (220) 2019 06 17
(731) EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 

W LIKWIDACJI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) vasco

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 9 kaski ochronne, okulary przeciwsłoneczne, 
18 paski do uprzęży, uprzęże, plecaki, torby, torebki, torby 
na kosmetyki, worki żeglarskie, portfele, 25 odzież sporto-
wo-turystyczna, odzież wodoodporna, odzież termoaktyw-
na, kurtki, bluzy, kamizelki, kombinezony, peleryny, kaptury 
do ubrań, pulowery, swetry, spodnie, spodenki, koszulki, try-
koty, bielizna przeciwpotowa, szaliki, rękawice, czapki, skar-
petki, obuwie.

(210) 501306 (220) 2019 06 18
 (310) 4030521 (320) 2018 12 18 (330) IN
(731) Chanel SARL, Glarus, CH
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 09.03.17
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, materiały kon-
strukcyjne metalowe, zamki metalowe, metalowe elementy 
do wyrobów skórzanych, w szczególności systemy zamykania, 
kółka metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych, zamki me-
talowe do toreb, zamknięcia metalowe do toreb, haki do wie-
szania ubrań, metalowe, sprzączki z metali nieszlachetnych 
{drobne wyroby metalowe), łańcuchy metalowe, kosze z me-
talu lub metali nieszlachetnych, karabińczyki metalowe (raki 
do wspinania), elementy mocujące lub zapięcia (metalowe), 
ozdoby do toreb, mianowicie litery i cyfry z metali nieszlachet-
nych z wyjątkiem nadruków, metale nieszlachetne surowe lub 
półprzetworzone, pojemniki do pakowania metalowe, szyldy 
metalowe, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, rudy meta-
li, pomniki metalowe, 18 skóra, surowa lub półprzetworzona, 
imitacje skóry, kije trekkingowe, plecaki, torby, aktówki ze skóry 
lub imitacji skóry, skóry zwierzęce, etui na klucze wykonane 
ze skóry, sakiewki skórzane, parasolki przeciwsłoneczne, toreb-
ki, siodła do jazdy konnej, parasole przeciwdeszczowe, torby 
szkolne [z paskiem na ramię], torby na zakupy, torby sporto-
we, walizki na kółkach, torby podróżne, kufry podróżne, laski 
do parasoli, kuferki na kosmetyki, laski, portfele, baty, bicze, 
okładziny do mebli ze skóry, rzemienie, odzież dla zwierząt, ko-
smetyczki sprzedawane bez zawartości, obroże dla zwierząt, 
pudełka ze skóry, skórzane torby do pakowania, wykończenia 
i dekoracje ze skóry do mebli, uprzęże dla zwierząt, sprzęt 
do jazdy konnej (wyroby rymarskie), derki na konie, czapraki 
pod siodła końskie, smycze dla zwierząt.

(210) 501339 (220) 2019 06 18
(731) TUPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 okładziny niemetalowe [konstrukcyjne i bu-
dowlane], okładziny tynkowe, ścienne okładziny niemeta-
lowe dla budownictwa, niemetalowe okładziny do użytku 
w budownictwie.

(210) 501352 (220) 2019 06 19
(731) NOWA FABRYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIDER CAR

(531) 15.07.01, 15.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochodowe skrzynie biegów, skrzynie 
biegów do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do skrzyn-
ki biegów hydramatic, mechaniczne skrzynie biegów do po-
jazdów lądowych, skrzynie biegów (części do pojazdów 
lądowych), automatyczne skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, przegubowe skrzynie biegów do pojazdów lą-
dowych, automatyczne skrzynie biegów do samochodów 
osobowych, skrzynie biegów biegu wstecznego do po-
jazdów lądowych, skrzynie biegów do zmiany prędkości, 
skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem, części i akceso-
ria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, 
części blacharskie do karoserii pojazdów, części przekładni 
zębatych do pojazdów lądowych, silniki do samochodów, 
silniki do pojazdów lądowych, silniki do samochodów wy-
ścigowych, silniki do pojazdów lądowych, silniki Diesla 
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do samochodów 
osobowych, silniki spalinowe (do pojazdów lądowych), silni-
ki przekładniowe do pojazdów lądowych, silniki napędowe 
do pojazdów lądowych.

(210) 501359 (220) 2019 06 19
(731) NOWA FABRYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

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

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 samochodowe skrzynie biegów, skrzynie 
biegów do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do skrzyn-
ki biegów hydramatic, mechaniczne skrzynie biegów do po-

jazdów lądowych, skrzynie biegów (części do pojazdów 
lądowych), automatyczne skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, przegubowe skrzynie biegów do pojazdów lądo-
wych, automatyczne skrzynie biegów do samochodów oso-
bowych, skrzynie biegów biegu wstecznego do pojazdów 
lądowych, skrzynie biegów do zmiany prędkości, skrzynie 
biegów z podwójnym sprzęgłem, części i akcesoria do po-
jazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części 
blacharskie do karoserii pojazdów, części przekładni zęba-
tych do pojazdów lądowych, silniki do samochodów, silniki 
do pojazdów lądowych, silniki do samochodów wyścigo-
wych, pojazdy lądowe (silniki do -), silniki Diesla do pojazdów 
lądowych, silniki elektryczne do samochodów osobowych, 
silniki spalinowe (do pojazdów lądowych), silniki przekła-
dniowe do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojaz-
dów lądowych.

(210) 501384 (220) 2019 06 19
(731) PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGD Wypiekamy Inspiracje

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.23, 26.04.01
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, przetwory owo-
cowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, 
skórki owocowe, rodzynki, 30 produkty żywnościowe na ba-
zie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka, pre-
paraty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów 
piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze słodycze 
jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki do ciast, cia-
sta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje 
cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek 
żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, 
mrożone kremy budyniowe, kremy na bazie kakao w postaci 
past do smarowania, kremy bawarskie, wyroby piekarnicze 
zawierające kremy, kremy czekoladowe, kremy karmelowe, 
kremy pistacjowe, kremy kakaowe, kremy spożywcze, w tym 
kremy mleczne, kremy wodne i kremy tłuszczowe, drożdże, 
kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety, mieszanki do sporzą-
dzania lodów, proszki do przygotowywania lodów, prepa-
raty aromatyczne do lodów, 35 usługi sprzedaży następują-
cych towarów: nabiał i substytuty nabiału, przetwory owo-
cowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, 
skórki owocowe, rodzynki, produkty żywnościowe na bazie 
zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka, preparaty 
zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów pie-
karniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze słodycze jako 
wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki do ciast, ciasta 
mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cu-
kiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek 
żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, 
mrożone kremy budyniowe, kremy na bazie kakao w postaci 
past do smarowania, kremy bawarskie, wyroby piekarnicze 
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zawierające kremy, kremy czekoladowe, kremy karmelowe, 
kremy pistacjowe, kremy kakaowe, kremy spożywcze, w tym 
kremy mleczne, kremy wodne i kremy tłuszczowe, drożdże, 
kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety, mieszanki do sporzą-
dzania lodów, proszki do przygotowywania lodów, prepara-
ty aromatyczne do lodów.

(210) 501385 (220) 2019 06 19
(731) ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) FRAZZA
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], usługi barowe, usługi restauracyjne, restauracje sa-
moobsługowe.

(210) 501546 (220) 2019 06 26
(731) WIADEREK BARBARA KBW  

KANCELARIA ADWOKACKA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KBW LAW

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje re-
klamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, 
audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, ba-
dania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze to-
warów i usług, informacja o działalności gospodarczej, mar-
keting ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa admi-
nistracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób 
trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, rejestracja komuni-
katów pisemnych i danych, reklama, reklama koresponden-
cyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, 
statystyczne zestawienia, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, doradztwo podatkowe w zakresie rachun-
kowości, usługi konsultingowe księgowości podatkowej, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wspar-
cie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia 
przetargowe, wyceny handlowe, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, zarządzanie działalnością go-
spodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 

osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla 
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowa-
nie domami czynszowymi, analizy finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, informacje 
finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, 
leasing finansowy, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, wyna-
jem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 
usługi podatkowe i celne, doradztwo podatkowe nie do-
tyczące prowadzenia księgowości, 45 badania prawne, 
doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia 
przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, 
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi 
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, media-
cje, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw 
domen [usługi prawne], sprawy sporne (usługi pomocy w-), 
usługi arbitrażowe, usługi monitorowania prawnego, usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 501551 (220) 2019 06 26
(731) T-Q FITTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TQ Fitting

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 zawory do rur, zawory do rur wodociągo-
wych, kanalizacyjnych i gazowych, zawory bezpieczeństwa 
do rur gazowych, instalacje do zaopatrywania w wodę, in-
stalacje do dystrybucji wody, instalacje do zaopatrywania 
w gaz, instalacje do dystrybucji gazu, 17 złączki niemetalo-
we, niemetalowe złączki do rur wodnych, kanalizacyjnych 
i gazowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna złączek i za-
worów do rur gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
37 montaż i konserwacja instalacji wodnych, kanalizacyjnych 
i gazowych, 42 usługi projektowania form do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych.

(210) 501563 (220) 2019 06 26
(731) PIĘTA TOMASZ 911, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIBE GAMING HOUSE
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 gry internetowe [nie do pobrania], gry (ob-
sługa sal), wypożyczanie automatów do gry, udostępnianie 
gier planszowych do gry, świadczenie usług w zakresie sa-
lonów gry, obsługa centrów gry w kręgle, szkolenia bizne-
sowe prowadzone za pomocą gry, usługi sal do gry w sno-
okera, usługi w zakresie gry w pokera, administrowanie 
[organizacja] grą w pokera, usługi salonów z grami wideo, 
organizacja zawodów w grach elektronicznych, organizacja 
imprez w grach elektronicznych, organizacja zajęć w zakre-
sie sportów elektronicznych, organizacja zawodów w zakre-
sie sportów elektronicznych, organizacja imprez w zakresie 
sportów elektronicznych wypożyczanie sprzętu do gier 
elektronicznych, usługi w zakresie gier elektronicznych, pro-
wadzenie gier losowych dla wielu graczy, udostępnianie 
graczom informacji na temat rankingu ich wyników w grach 
przez witrynę internetową, usługi edukacyjne i szkoleniowe 
związane z grami, usługi rozrywkowe związane z grą w krę-
gle, usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia użytkowników 
z grami komputerowymi, usługi w zakresie opracowania 
graficznego inne niż do celów reklamowych, udostępnianie 
w trybie on-line informacji związanych z grami komputero-
wymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, udostępnia-
nie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku 
graczy za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych 
sieci komunikacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do sportów elektronicznych, usługi gier elektronicznych 
świadczone za pośrednictwem światowej sieci kompute-
rowej, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone 
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elek-
tronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem In-
ternetu, usługi w zakresie gier elektronicznych w tym udo-
stępnianie gier on-line za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych, usłu-
gi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, 
rozrywki, sportu i kultury.

(210) 501576 (220) 2019 06 26
(731) EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 

W LIKWIDACJI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIKO Alpinus Group
(510), (511) 9 kaski ochronne, ochraniacze, okulary, tarcze 
odblaskowe, wskaźniki prędkości, 12 dzwonki do rowerów, 
pompki do rowerów, kosze na bidony, uchwyty bagażowe 
do rowerów, siodełka rowerowe, kierownice rowerowe, stoja-
ki rowerowe, 18 paski do uprzęży, uprzęże, plecaki, torby ro-
werowe, torebki, torby na kosmetyki, worki żeglarskie, port-
fele, 25 odzież sportowo-turystyczna, odzież wodoodporna, 
odzież termoaktywna, kurtki, bluzy, kamizelki, kombinezo-
ny, peleryny, kaptury do ubrań, pulowery, swetry, spodnie, 
spodenki, koszulki, trykoty, bielizna przeciwpotowa, szaliki, 
rękawice, czapki, skarpetki, obuwie.

(210) 501590 (220) 2019 06 27
(731) FUNDACJA EKO-ART SILESIA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) GALERIA SZYB WILSON
(510), (511) 36 wynajem lokali na cele biurowe, usługi zwią-
zane z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościa-
mi, usługi w zakresie nieruchomości, 41 usługi kulturalne, 
edukacyjne lub rozrywkowe, nauczanie i szkolenia, prezen-
tacja dzieł sztuki, wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, udo-

stępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby prezentacji sztuki 
lub prowadzenia szkoleń, usługi wydawnicze i reporterskie, 
usługi edukacji w dziedzinie sztuki, organizowanie festiwali.

(210) 501596 (220) 2019 06 27
(731) WICHARY TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WICHARY Technologies

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.21
(510), (511) 6 części połączeniowe do rur z metalu, kolanka 
do rur metalowe, kolanka metalowe do rur, kolanka z metalu 
do rur, w tym kolanka ze stopów stali i tytanu (Ti), łączniki 
do rur [metal], metalowe przewody i rury, rurociągi wysoko-
ciśnieniowe z metalu, rury metalowe do użytku przemysło-
wego, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, budow-
lane materiały metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, 
materiały metalowe do celów budowlanych i konstrukcyj-
nych, metalowe elementy budowlane, produkty budowlane 
z metalu, blokady kół, blokady na koła pojazdów, magazyny 
metalowe, rury metalowe, rury metalowe do użytku przemy-
słowego, 7 maszyny dla górnictwa, maszyny do obróbki rud, 
maszyny do pracy w ziemi, maszyny do przenoszenia ziemi, 
maszyny do przesiewania ziemi, maszyny do robót ziemnych, 
maszyny do rozbijania kamieni, maszyny do rozrzucania zie-
mi, maszyny do sortowania skał, maszyny górnicze, nurniki 
[maszyny], pogłębiarki [bagrownice], pogłębiarki do błota, 
pojazdy budowlane inne niż do celów transportowych, prze-
siewacze, przesiewanie (instalacje do -), sita do ziemi [maszy-
ny], strugi węglowe, świdry górnicze, urządzenia wibracyjne, 
elektryczne pompy głębinowe, elektryczne pompy wodne, 
instalacje pomp do cieczy, membrany do pomp, pompy 
do cieczy, pompy do napowietrzania, pompy do odzysku 
czynnika chłodniczego, pompy do osmozy odwróconej, 
pompy elektryczne, pompy głębinowe, pompy hydraulicz-
ne, pompy hydrauliczne serwosterowane, pompy maszyno-
we, pompy mechaniczne z napędem elektrycznym, pompy 
membranowe, pompy membranowe do cieczy, pompy 
membranowe do materiałów ciekłych, pompy membrano-
we do materiałów półciekłych, pompy morskie, pompy mu-
łowe, pompy wysokociśnieniowe, pompy zasilające, zawory 
do pomp, automaty przemysłowe stosowane do produkcji, 
automatyczne spawarki elektryczne, urządzenia podno-
śnikowe hydrauliczne, wciągarki z napędem elektrycznym, 
wciągniki pneumatyczne, maszyny do paletyzacji, maszyny 
do paletowania, maszyny do pakowania, maszyny do nawi-
jania, maszyny do sortowania partii, maszyny do sortowania 
dla przemysłu, maszyny do przenoszenia palet, maszyny 
do przenoszenia materiałów, maszyny do przeładunku po-
jemników, maszyny do stabilizacji palet, maszyny do trans-
portu, maszyny do transportu ładunku, maszyny do trans-
portu liniowego, maszyny paletujące, maszyny pakujące 
do owijania, podajniki, maszyny do użytku w uzdatnianiu 
wody, rozdrabniarki, rozdrabniacze [maszyny], sortownice 
optyczne, sortowniki odpadów, wibratory [maszyny] do ce-
lów przemysłowych, rozdrabniacze, rozdrabniacze do mate-
riałów stałych, obrabiarki do frezowania, narzędzia do frezo-
wania [maszyny], giętarki, maszyny do spawania do użytku 
w branży jubilerskiej, maszyny do spawania drutu, spawarki 
do tworzyw sztucznych, spawarki, spawarki elektrofuzyjne, 



22 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2019

spawarki elektryczne, spawarki laserowe, filtry do maszyn, 
filtry powietrza do celów mechanicznych, maszyny do sepa-
racji cieczy, maszyny wydobywcze, maszyny wirujące, ma-
szyny oczyszczające powierzchnię cieczy, separatory ślima-
kowe, urządzenia do przesiewania kamienia [maszyny], sita 
[maszyny lub części maszyn], separatory sitowe wibracyjne 
[maszyny], wibracyjne separatory [maszyny], maszyny do cię-
cia odpadów, maszyny do kruszenia odpadów, maszyny 
do niszczenia odpadków, maszyny do recyklingu, maszyny 
do rozdrabniania odpadów ogrodniczych, maszyny do roz-
drabniania odpadów, maszyny do sortowania materiałów 
nadających się do przerobienia na surowce wtórne, maszyny 
do sortowania odpadów, maszyny do transportu materiałów 
odpadowych, maszyny do transportu odpadów i śmieci, ma-
szyny do usuwania odpadów, maszyny do usuwania odpad-
ków spożywczych, maszyny do usuwania odpadków, maszy-
ny do zgniatania śmieci, obrabiarki do usuwania odpadów, 
rozdrabniacze i prasy do odpadów [elektryczne urządzenia 
do usuwania odpadów], rozdrabniacze [maszyny] do celów 
przemysłowych, rozdrabniarki [maszyny] do odpadków, roz-
drabniarki odpadków, rozdrabniarki odpadów, rozpylacze 
do ścieków, urządzenia do odzyskiwania odpadów [maszy-
ny], urządzenia do separacji śmieci i odpadów, urządzenia 
rozdrabniające do recyklingu [maszyny], obrabiarki do me-
talu, obrabiarki do obróbki metalu, pompy [maszyny], pom-
py wodne, urządzenia do zaopatrywania w wodę [pompy], 
giętarki do rur, rury ciśnieniowe z metalu [czyści do maszyn], 
9 aparatura telemetryczna, cyfrowe urządzenia pomiarowe, 
mierniki ciśnienia, mierniki drgań, mierniki grawitacji, mierni-
ki przepływu, mierniki turbinowe, mierniki wilgotności, prze-
pływomierz, przepływomierze, przyrządy do pomiaru tem-
peratury, reflektometry, refraktometry, urządzenia do po-
miaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru próżni, urządzenia 
do pomiaru wilgotności, urządzenia pomiarowe, wskaźniki 
ciśnienia [rejestratory ciśnienia], lasery do użytku przemysło-
wego, systemy komputerowe do zautomatyzowanego ste-
rowania pojazdem, 11 agregaty chłodnicze będące częścia-
mi systemów do chłodzenia wody, agregaty klimatyzacyjne, 
12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy, pojazdy 
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub ko-
lejową, pojazdy elektryczne, pojazdy kierowane automatycz-
nie, pojazdy kołowe, pojazdy napędzane elektrycznie, pojaz-
dy mechaniczne, pojazdy szynowe, pojazdy przemysłowe, 
pojazdy zdalnie sterowane, wózki transportowe platformo-
we, wózki wielofunkcyjne, 37 usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, budowa fundamentów dla konstrukcji inży-
nierii wodno - lądowej, budowa fundamentów budynków, 
budowa fundamentów, budowa hal sportowych, budowa 
i naprawa magazynów, budowa infrastruktury, budowa in-
frastruktury kolejowej, budowa infrastruktury łącznościowej, 
budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów 
do celów rekreacyjnych, budowa obiektów inżynierii wodno 
- lądowej, budowa obiektów sportowych, budowa obiektów 
wypoczynkowych, budowa pomieszczeń, budowa syste-
mów odwadniających, demontaż maszyn, konsultacje w za-
kresie nadzoru budowlanego, nadzór budowlany, rozbiórka 
sprzętu przemysłowego, układanie i zakopywanie kabli, za-
rządzanie projektem budowy.

(210) 501609 (220) 2019 06 27
(731) ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée, 

Paryż, FR
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Intermarché Z Sadów i Pól Wybieram dobre

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.15, 26.04.04
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 30 sól, przy-
prawy i dodatki smakowe, 31 świeże owoce, orzechy, warzy-
wa i zioła.

(210) 501610 (220) 2019 06 27
(731) ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée, 

Paryż, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Intermarché Z Sadów i Pól Wybieram świeże

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.04, 05.03.15
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 30 sól, przy-
prawy i dodatki smakowe, 31 świeże owoce, orzechy, warzy-
wa i zioła.

(210) 501611 (220) 2019 06 27
(731) ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée, 

Paryż, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Intermarché Z Sadów i Pól Wybieram dobre

(531) 06.07.25, 29.01.14, 27.05.01, 05.03.15, 26.04.04
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 30 sól, przy-
prawy i dodatki smakowe, 31 świeże owoce, orzechy, warzy-
wa i zioła.



Nr  ZT40/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 23

(210) 501612 (220) 2019 06 27
(731) ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée, 

Paryż, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Intermarché Z Sadów i Pól Wybieram świeże

(531) 06.07.25, 29.01.14, 27.05.01, 26.04.04, 05.03.15
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 30 sól, przy-
prawy i dodatki smakowe, 31 świeże owoce, orzechy, warzy-
wa i zioła.

(210) 501625 (220) 2019 06 26
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 1 powłoki chemiczne do soczewek okulistycz-
nych, powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, chro-
niące przed zanieczyszczeniem, powłoki chemiczne do so-
czewek okulistycznych, zapobiegające kondensacji, 9 gogle 
do pływania, gogle dla nurków, maski do pływania, maski 
do nurkowania, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, 
nakładki na pasek do maski, zaciski na nos dla pływaków, 
zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski na nos dla nurków 
i pływaków, 10 zatyczki do uszu do pływania, 18 pokrowce 
[worki] na sprzęt, torby sportowe, plecaki, torby do płetw 
do pływania, plecaki na płetwy do pływania, torby ujęte w tej 
klasie, 24 ręczniki niepapierowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież spor-
towa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, kostiumy 
kąpielowe dla kobiet, podkoszulki na ramiączkach, kąpie-
lówki, szorty, szorty kąpielowe, tankini, japonki, tuniki, klapki, 
buty do wody, czepki kąpielowe, kapelusze wędkarskie typu 
bucket hat, kombinezony piankowe, kurtki neoprenowe, 
kurtki neoprenowe przeznaczone do uprawiania sportów 
wodnych, skarpety neoprenowe, buty neoprenowe, kalosze 
neoprenowe, rękawiczki neoprenowe, szorty neoprenowe, 
spodnie neoprenowe, 27 maty do siedzenia, a mianowicie 
maty piknikowe, maty plażowe, 28 gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, akceso-
ria do pływania, w tym deski do pływania, bojki treningowe 
do pływania, deski do pływania przeznaczone do umiesz-
czenia między nogami pływaka w celu utrzymania ciała 
na powierzchni wody bez użycia nóg, łopatki pływackie, płe-
twy do pływania.

(210) 501629 (220) 2019 06 27
(731) ŁASZCZYŃSKI CEZARIUSZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MANUAL SHOP
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 hulajnogi 
do uprawiania sportów wyczynowych [artykuły sportowe], 
Artykuły sportowe, a mianowicie części i wyposażenie hu-
lajnóg do uprawiania sportów wyczynowych, deskorolki, 
części i wyposażenie deskorolek, longboardy, części i wypo-
sażenie longboardów, 35 usługi w zakresie sprzedaży, w tym 
sprzedaży detalicznej i internetowej następujących produk-
tów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, hulajnóg, części i wypo-
sażenia hulajnóg, deskorolek, części i wyposażenia deskoro-
lek, longboardów, części i wyposażenia longboardów.

(210) 502116 (220) 2019 07 10
(731) ZIŃCZUK-TARASEWICZ JERZY, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Detektyw Jano
(510), (511) 45 usługi detektywistyczne, usługi detektywów 
sklepowych, usługi agencji detektywistycznych, dochodze-
nia prowadzone przez detektywów, usługi doradcze w za-
kresie usług detektywistycznych.

(210) 502117 (220) 2019 07 10
(731) MERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.07, 26.11.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe, cyfrowe urządzenia 
pomiarowe, aparatura telemetryczna, bezprzewodowe sta-
cje pogodowe, urządzenia do rejestrowania i nagrywania 
danych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, 
systemy przetwarzania danych, 42 usługi w zakresie wzor-
cowania, doradztwo techniczne, projektowanie systemów 
pomiarowych, projektowanie i opracowywanie systemów 
przetwarzania danych.

(210) 502125 (220) 2019 07 10
(731) GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RED BRICK APARTMENTS
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
bieranie czynszu, wynajem mieszkań, 43 rezerwacja miejsc 
w hotelach, obsługa gastronomiczna, usługi hotelowe, usłu-
gi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi 
restauracyjne, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy.

(210) 502128 (220) 2019 07 10
(731) KOŹBIAŁ ANETA KOGIEL MOGIEL, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOGIEL Mogiel CAFFE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi kawiarni, usługi herbaciarni.

(210) 502131 (220) 2019 07 10
(731) SOBOTA HOUSE OF DENTISTRY SPÓŁKA JAWNA, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ZIOMBKI
(510), (511) 44 usługi dentystyczne dla dzieci.

(210) 502132 (220) 2019 07 10
(731) SMILE DENTAL CLINIC WAWRZYN I HERMANOWICZ 

SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMILE Dental Clinic

(531) 01.01.09, 02.09.08, 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów w dziedzinie stomatologii [szkolenia], usługi 
nauczania związane z branżą stomatologiczną, 44 usługi 
dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi implantologii 
stomatologicznej, stomatologia estetyczna, stomatologia 
kosmetyczna, protetyka stomatologiczna, chirurgia stoma-
tologiczna, profilaktyka stomatologiczna, usługi rentge-
nowskie w zakresie stomatologii, usługi w zakresie leczenia 
dysfunkcji narządu żucia, stomatologia zachowawcza, endo-
doncja, stomatologia dziecięca, usługi doradcze w zakresie 
stomatologii.

(210) 502133 (220) 2019 07 10
(731) XENICO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Manuka C 1000 Xenico
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, pla-

stry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
suplementy diety, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owoco-
we, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 502140 (220) 2019 07 11
(731) WĘGLIKI SPIEKANE BAILDONIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
W RESTRUKTURYZACJI, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BHH 1823 BAILDONIT

(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 proszek wolframu, 6 pałeczki do napawania 
utwardzającego, 7 wyroby z węglików spiekanych: płytki 
do narzędzi lutowanych, płytki wieloostrzowe, płytki do na-
rzędzi górniczych, kształtki, oczka, dysze, narzędzia zawie-
rające węgliki spiekane: ciągadła, pierścienie walcownicze, 
noże krążkowe, matryce, tłoczniki, wykrojniki i narzędzia 
skrawające.

(210) 502142 (220) 2019 07 11
(731) KONARSKI MATEUSZ BOFFE, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Candy bike

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, wata cukrowa, 43 obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering).

(210) 502154 (220) 2019 07 11
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, Stany Zjednoczone Ameryki
(540) (znak słowny)
(540) Lay’s Maxx. Gdy Potrzeba.
(510), (511) 29 przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziem-
niaczane, chrupki ziemniaczane.

(210) 502155 (220) 2019 07 11
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, Stany Zjednoczone Ameryki
(540) (znak słowny)
(540) Gdy Potrzeba. Lay’s Maxx.
(510), (511) 29 przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziem-
niaczane, chrupki ziemniaczane.
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(210) 502180 (220) 2019 07 12
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W NW N NE E SE S SW PIWO JASNE PEŁNE Pils WEST 

PREMIUM QUALITY BEST BEER

(531) 17.05.21, 18.04.02, 15.07.07, 25.01.15, 26.11.03, 26.11.05, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we gazowane i niegazowane, piwo i produkty piwowarskie, 
piwo jasne pełne, piwo rzemieślnicze, piwo bezalkoholowe, 
woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe, 
soki warzywne, soki owocowo - warzywne, syropy i prepa-
raty do przygotowywania napojów.

(210) 502186 (220) 2019 07 12
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARY BROWAR TENCZYN TRADYCJA OD 1553 ROKU 

STARY BROWAR TENCZYN Piwo jasne pełne

(531) 05.11.15, 06.07.25, 06.19.16, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we gazowane i niegazowane, piwo i produkty piwowarskie, 
piwo jasne pełne, piwo rzemieślnicze, piwo bezalkoholowe, 
woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe, 
soki warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy i preparaty 
do przygotowywania napojów.

(210) 502210 (220) 2019 07 12
(731) FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SEMACO JERZY 

SKAŁOŃ, MAREK STROJNIAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNION

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny do zszywania, maszyny i urządzenia 
szwalnicze i krojcze.

(210) 502218 (220) 2019 07 12
(731) IWC HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Spalice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dion

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble drewniane, kredensy, toaletki, 
komody, witryny, stoły, stoliki, krzesła, łóżka, narożniki [me-
ble], sofy, fotele, pufy [meble], poduszki.

(210) 502219 (220) 2019 07 12
(731) IWC HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Spalice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IWC HOME

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble drewniane, kredensy, toaletki, 
komody, witryny, stoły, stoliki, krzesła, łóżka, narożniki [me-
ble], sofy, fotele, pufy [meble], poduszki.

(210) 502227 (220) 2019 07 12
(731) PERZYNA MARCIN FESTIVAL GROUP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOPOT FESTIVAL TOP OF THE TOP
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(531) 01.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci 
komputerowe, pendrive, twarde dyski, optyczne nośniki da-
nych, płyty DVD i CD, dyskietki, pliki komputerowe wideo 
i muzyczne, 16 albumy, broszury informacyjne, plakaty, gaze-
ty o tematyce muzycznej, kalendarze, karty pocztowe, pod-
ręczniki i książki o tematyce muzycznej, tabulatury, śpiewniki, 
zakładki od książek, fotografie, karty muzyczne z życzeniami, 
papier listowy, karty okolicznościowe z życzeniami, gadżety 
reklamowe, 25 odzież, nakrycia głowy, kurtki, bluzy, podko-
szulki, T-shirty, koszule, krawaty, apaszki, szale, bandanki, ko-
stiumy sceniczne, 35 usługi promocyjne i menedżerskie, usłu-
gi profesjonalnego zarządzania działalnością artystyczną, do-
radztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia, organizo-
wania i zarządzania działalnością gospodarczą artystyczną, 
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej artystycznej, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, badanie opinii publicznej, wyszukiwanie informacji 
o plikach komputerowych dla osób trzecich, promocja [rekla-
ma] koncertów, reklama, reklama telewizyjna, reklama radio-
wa, reklama przy pomocy mobilnych urządzeń komunikacyj-
nych, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama kore-
spondencyjna, reklama i marketing, reklama w czasopismach, 
reklama na billboardach elektronicznych, domy mediowe, 
sprzedaż czasu reklamowego, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w tym także za pośrednictwem Internetu instru-
mentów muzycznych i osprzętu muzycznego, akcesoriów 
do instrumentów muzycznych, pokrowców oraz futerałów 
na instrumenty muzyczne, nośników danych, płyt kompakto-
wych, płyt DVD, voucherów i biletów na imprezy rozrywko-
we, gadżetów reklamowych, odzieży, literatury muzycznej, 
38 usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfro-
wych, transmisja audio, transmisja danych audio za pośred-
nictwem Internetu, transmisja informacji w dziedzinie audio-
wizualnej, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowi-
zualnych, transmisja plików danych, audio, wideo i multime-
dialnych, transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo 
w Internecie, transmisja treści audio i wideo za pośrednic-
twem sieci komputerowych, transmisja cyfrowych progra-
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, trans-
misja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub internetu, transmisja 
i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za po-
średnictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, 
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, 
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i in-
formacji za pośrednictwem Internetu, transmisja plików da-
nych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do po-
brania i plików udostępnianych za pomocą transmisji stru-
mieniowej przez światową sieć komputerową, transmisja 
strumieniowa danych, transmisja strumieniowa materiałów 
dźwiękowych w Internecie, transmisja strumieniowa materia-
łów wideo w Internecie, interaktywne przesyłanie treści wi-
deo przez sieci cyfrowe, przesyłanie treści audio-wizualnych 
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multime-
dialnych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Inter-
netu, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/ lub wideo za po-
mocą telekomunikacji, bezpieczna transmisja danych, dźwię-
ków lub obrazów, elektroniczna transmisja danych, 40 powie-
lanie nagrań audio i video, usługi poligraficzne, drukowanie 
materiałów reklamowych, haft, nanoszenie nadruków 
na przedmioty o charakterze reklamowym, obróbka materia-
łów reklamowych, konfekcjonowanie towarów, nanoszenie 
nadruków i haftów na odzież oraz obuwie, 41 usługi arty-
styczne-rozrywkowe, usługi profesjonalnych zespołów mu-

zycznych, usługi fonograficzne, usługi wydawnicze, tworze-
nie kompozycji i utworów muzycznych, organizowanie, pro-
wadzenie i rozpowszechnianie imprez rozrywkowych, arty-
stycznych, produkcja filmowa i telewizyjna, produkcja teledy-
sków, prowadzenie studia nagrań, doradztwo zawodowe 
w zakresie edukacji lub kształcenia artystów muzyków, foto-
reportaże, tworzenie chorografii, pisanie scenariuszy i tek-
stów piosenek, publikacje książek i tekstów o tematyce mu-
zycznej, publikacje elektroniczne o tematyce muzycznej, 
rozrywka, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka z udzia-
łem muzyki, nagrywanie muzyki, udostępnianie muzyki cy-
frowej z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z interne-
towych stron mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie muzyki cy-
frowej [nie do pobrania] z witryn internetowych mp3, udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na interneto-
wych stronach mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych mp3, rozryw-
ka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, udziela-
nie informacji dotyczących rozrywki, udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udziela-
nie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków 
elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, 
bezprzewodowych i on-line, udostępnianie multimedialnych 
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewi-
zyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, 
edukacja, wypożyczanie taśm, wypożyczanie taśm dźwięko-
wych, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo 
i filmów, wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną 
muzykę, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja na-
grań wzorcowych [master] audio, produkcja nagrań audio 
i video oraz usługi fotograficzne, dostarczanie rozrywki w po-
staci nagranej muzyki, widowiska muzyczne, koncerty mu-
zyczne, konkursy muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, 
muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach 
przeznaczonych do występów, koncerty muzyczne, koncerty 
muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem 
radia, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, infor-
macje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputero-
wej bazy danych lub Internetu, organizacja konkursów mu-
zycznych, organizowanie konkursów, organizowanie konkur-
sów artystycznych, organizowanie konkursów w zakresie 
rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter-
netu, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], or-
ganizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie 
imprez muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, 
organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowa-
nie występów muzycznych na żywo, prezentacja koncertów, 
prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja przedsta-
wień muzycznych, prezentacja występów zespołów muzycz-
nych na żywo, produkcja pokazów rozrywkowych obejmują-
cych występy instrumentalistów, produkcja pokazów rozryw-
kowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja poka-
zów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i pio-
senkarzy, rozrywka dostarczana przez systemy wideoteksto-
we, rozrywka z udziałem muzyki, udostępnianie filmów 
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednic-
twem usługi wideo na życzenie, udostępnianie filmów i pro-
gramów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem 
kanałów telewizji za opłatą [payperview], świadczenie usług 
rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, świadcze-
nie usług rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, udo-
stępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem 
sieci komputerowych, udostępnianie multimedialnych pro-
gramów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyj-
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nych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udo-
stępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie muzy-
ki cyfrowej z internetowych stron mp3, udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie mu-
zyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych 
mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na in-
ternetowych stronach mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych mp3, udzie-
lanie informacji dotyczących rozrywki, udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udziela-
nie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków 
elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, 
bezprzewodowych i on-line, udzielanie informacji w dziedzi-
nie muzyki, usługi informacyjne i doradcze dotyczące roz-
rywki, usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostęp-
nianej przez Internet, usługi prezentacji audiowizualnych 
do celów rozrywkowych, usługi produkcji taśm audio, usługi 
rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe 
dostarczane przez Internet, usługi rozrywkowe świadczone 
przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez pio-
senkarzy, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, 
usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, usłu-
gi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi 
rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, usługi 
rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną, 
usługi rozrywkowe w postaci filmów, usługi rozrywkowe 
w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe 
w postaci występów zespołów muzycznych, usługi w zakre-
sie organizacji rozrywki, usługi w zakresie dostarczania roz-
rywki w formie występów muzycznych na żywo, występy 
muzyczne na żywo, występy grup muzycznych na żywo, wy-
stępy muzyczne i piosenkarskie, zapewnianie rozrywki 
na żywo, zapewnianie rozrywki on-line, zarządzanie stroną 
artystyczną występów muzycznych, ustanawianie i wręczanie 
nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, organizowanie kon-
kursów audiotele, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własno-
ści intelektualnych, doradztwo w zakresie własności intelektual-
nej, usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie 
własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego, utworów audiowizualnych i utworów fono-
graficznych, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektual-
nej, badania prawne legalności oprogramowania, utworów au-
diowizualnych i utworów fonograficznych, usługi informacji 
handlowej dotyczącej dóbr intelektualnych-kojarzenie zbyw-
ców i nabywców praw własności intelektualnej.

(210) 502252 (220) 2019 07 15
(731) MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lato TARGI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi organizowania targów i wystaw han-
dlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, kon-
ferencji, seminariów, warsztatów, sympozjów, seminariów, 
konkursów, wystaw, gal.

(210) 502325 (220) 2019 07 16
(731) ŻOŁĄDEK MARIUSZ MIÓD MALINA, Podgaj
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miódmalina CATERING DIETETYCZNY

(531) 05.07.08, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), zwłaszcza cate-
ring dietetyczny.

(210) 502326 (220) 2019 07 16
(731) ŻOŁĄDEK MARIUSZ MIÓD MALINA, Podgaj
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.07.08, 29.01.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), zwłaszcza cate-
ring dietetyczny.

(210) 502334 (220) 2019 07 16
(731) MRUCON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNITED PAINTBALL

(531) 21.03.01, 01.15.05, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 41 imprezy sportowe (chronometraż -), kultura 
fizyczna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizo-
wanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], parki rozrywki, przyjęcia (planowa-
nie przebiegu -) [część rozrywkowa], urządzenia sportowe 
[organizowanie zajęć sportowych], zawody sportowe (orga-
nizowanie -), zjazdy (organizowanie i obsługa -).

(210) 502338 (220) 2019 07 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
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(540) Polsk@ w sieci
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samo-
chodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprze-
daży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie 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) 502339 (220) 2019 07 16
(731) LAMZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chałupki Dębniańskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drillo

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 7 akcesoria spawalnicze, aparaty do skrawania, 
chłodnice do silników, brzeszczoty pił, palniki gazowe do cię-
cia, cylindry do silników, dłuta do maszyn, dmuchawy, dźwigi 
do pojazdów, elewatory rolnicze, frezarki, gaźniki, głowice cy-
lindrów do silników, głowice wiertnicze, gwinciarki do nakrę-
tek i śrub, iskrowniki zapłonowe, koła maszyn, koła zamacho-
we i zębate, koparki, kosiarki, kosiarki ogrodowe, krajalnice, 
lutownice elektryczne i gazowe, łożyska, kompresor, miksery, 
mieszadła i wibratory, młotowiertarki, młoty dźwigniowe, 
elektryczne i mechaniczne, narzędzia ręczne, noże, osło-
ny maszyn, piły, podnośniki, prasy, przecinarki, przenośniki, 
narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, silniki inne 
niż do pojazdów lądowych, snopowiązałki, szlifierki, tarcze 
szlifierskie, tłoki do cylindrów, uchwyty, uchwyty wiertarskie, 
wentylatory do silników, wiertarki, wiertarki ręczne elektrycz-
ne, żniwiarki, 8 bagnety, bijaki, tarany, brzeszczoty pił, czerpa-
ki, dłuta do otworów, dźwignie, frezy, grabie, grace, motyczki, 
gwintowniki, imadła, klucze, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, 
łopatki, łopaty, młotki, nożyce ogrodnicze do żywopłotów 
i gałęzi, osełki, narzędzia ręczne do ogrodnictwa, ostrza, 
osełki do ostrzenia kos, oskardy, kilofy, pasy do narzędzi, 
pilniki, piły, pogrzebacze, ożogi, przebijaki, przecinaki, rol-
nicze narzędzia ręczne, sekatory, siekiery, skrobaki, szpadle, 
śrubokręty, świdry, tarcze tnące i szlifujące, ubijaki, widły, 
wiertła ręczne, 35 agencje informacji handlowej, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom, handlowe wyceny, marketing, uak-

tualnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, udzielanie porad 
konsumentom, wynajmowanie nośników reklamowych.

(210) 502351 (220) 2019 07 16
(731) P.P.G. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEECE CREATES ENERGY

(531) 19.03.03, 27.05.01
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, 
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z two-
rzyw sztucznych, ulotki drukowane, ulotki reklamowe, druko-
wane ulotki informacyjne, fotografie, w tym lokali i ukazujące 
potrawy, 38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, 
obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i tele-
komunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć 
światłowodów, dostęp do treści stron internetowych i por-
tali, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powia-
damiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazy-
wania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci tele-
fonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie 
połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron 
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bez-
pośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi 
gastronomiczne świadczone przez: kawiarnie, kafeterie, bary, 
restauracje, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na za-
mówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, usługi cateringowe.

(210) 502361 (220) 2019 07 17
(731) Urban Store, s.r.o., Vinohrady, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UrbanStore.pl

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 aktówki, baty, bicze, bagaż, bigle do torebek, 
błona z jelit zwierzęcych, chlebaki, chomąta dla koni, czapra-
ki pod siodła końskie, czekany, derki na konie, druty parasoli 
przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, dyscyplina dzie-
więciorzemienna [bicz], etui na karty kredytowe (portfele), 
etui na karty [portfele], etui na klucze, etykiety skórzane, gu-
mowe części do strzemion, imitacje skóry, kagańce, kije trek-
kingowe, klapy na oczy dla koni [uprząż], kółka do parasoli, 
koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki bez wyposaże-



Nr  ZT40/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 29

nia, krupony [części skór], kufry bagażowe, laski do parasoli, 
laski, kijki marszowe i trekkingowe, lasko-krzesełka, moleskin 
[imitacja skóry, myśliwskie worki [akcesoria do polowań], na-
główki uprzęży, nakolanniki dla koni, nosidełka dla niemow-
ląt do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, odzież dla zwie-
rząt, odzież dla zwierząt domowych, okładziny do mebli 
ze skóry, okrycia dla zwierząt, organizery podróżne przysto-
sowane do bagażu, osprzęt do uprzęży, parasole, paski 
do ekwipunku wojskowego, paski pod brodę skórzane, paski 
skórzane [inne niż odzież], plecaki, podkowy końskie, po-
dróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce 
na parasole, pokrowce skórzane na sprężyny, portmonetki 
z siatki oczkowej, postronki do uprzęży, przeciwsłoneczne 
parasole, przywieszki do bagażu, pudełka z fibry, pudełka 
ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, 
pusła, puśliska, rączki walizek, rączki do parasoli, randsels  
(japońskie tornistry szkolne), rzemienie, rzemienie [rymar-
stwo], rzemyki do łyżew, sakwy, siodła do jazdy konnej, skóra 
kozia, skóra kozia inna niż do czyszczenia, skóra surowa lub 
półprzetworzona, skóra wtórna, skóry bydlęce, skóry zwie-
rzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, stroje dla 
zwierząt domowych, strzemiona, szelki do prowadzenia 
dzieci, szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub prze-
ciwsłonecznych, sznurkowe siatki na zakupy, sznurówki skó-
rzane, sztuczna skóra, teczki konferencyjne, teczki na nuty, 
tefilin [filakterie], terlica [szkielet siodła], torby, torby alpini-
styczne, torby gimnastyczne, torby na narzędzia (puste), tor-
by na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, 
torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, toreb-
ki, tręzla (uzda), uchwyty do noszenia toreb z zakupami, 
uchwyty lasek spacerowych, uprzęże, uzdy [uprząż], walizki, 
walizki z napędem elektrycznym, wędzidła dla zwierząt 
[uprząż], walizki z kółkami, worki na obrok, wykończenia i de-
koracje ze skóry do mebli, wyprawione skóry, wyroby rymar-
skie, zapięcia do siodeł, zawory, wentyle ze skóry, zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], 25 alby, antypoślizgowe akce-
soria do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, 
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa 
na szyję, body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty nar-
ciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, 
cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], 
czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pod 
prysznic, czubki do butów, daszki do czapek, daszki jako na-
krycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, 
fartuchy [odzież], etole [futra], fulary [ozdobne krawaty], futra 
[odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] 
zakładane na buty, gorsety, gorsy koszul, gorsety [bielizna 
damska], halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane 
na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze pa-
pierowe [odzież], kąpielówki, kaptury [odzież], karczki koszul, 
kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona ja-
pońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezo-
ny [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, 
korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, ko-
szule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kra-
waty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, 
podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dzie-
cięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, ma-
ski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], 
mundury, mycki, pluski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, 
narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gim-
nastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wy-
konane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców 
samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimna-
styczna, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież papiero-
wa, odzież z imitacji skóry, odzież zawierająca substancje 

odchudzające, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelek-
tryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe 
do obuwia, opaski na głowę, ornaty, osłonki na obcasy, palta, 
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], 
pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastycz-
ne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, 
pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez ręka-
wów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część gar-
deroby], podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, poń-
czochy, pończochy wchłaniające pot, potniki, poszetki, pulo-
wery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki 
bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały 
kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, 
śliniaki niepapierowe, śliniaki z rękawami, nie z papieru, spód-
nice, spódnico - spodenki, stroje do judo, stroje na maskara-
dę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szar-
fy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, taśmy do spodni 
pod stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki 
[buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce 
[odzież], wyroby pończosznicze, 28 akcesoria nadmuchiwa-
ne do basenów, amunicja do broni paintballowej [artykuły 
sportowe], artykuły gimnastyczne, bandy stołów bilardo-
wych, bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodybo-
ard, broń do szermierki, broń paintballowa [artykuły sporto-
we], buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, chusty 
do jogi, deski do paddleboardingu, deski surfingowe, desko-
rolki, dętki do piłek do gry, dyski sportowe, ekspandery [ćwi-
czenia], hantle, igły do pompek do pompowania piłek do gry, 
kije do gier, kije do snookera, kije golfowe, kalafonia używana 
przez sportowców, kije hokejowe, kijki do nartorolek, kijki 
narciarskie, końcówki do kijów bilardowych, krawędzie nart, 
kręgle, kule bilardowe, lotki [gry], lotnie, łyżworolki, łuki 
do strzelania, łyżwy, maski szermiercze, maszty do desek 
windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia do kręgli, 
naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanni-
ki [artykuły sportowe], nartorolki, narty, narty skiboardowe, 
ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łok-
cie [artykuły sportowe], paralotnie, pasy do podnoszenia cię-
żarów [artykuły sportowe], pasy na talię, do ćwiczeń, płetwy 
do nurkowania z akwalungiem, pokrycie ślizgów nart, pomp-
ki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, 
proce [artykuły sportowe], przyrządy do naprawy darni 
na polu golfowym [akcesoria golfowe], przybory do łucznic-
twa, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrzą-
dy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, ręka-
wice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałka-
rzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szer-
mierki, rękawice golfowe, rolki do stacjonarnych rowerów 
treningowych, rzutki, strzałki [gra], rzutki strzelnicze [tarcze], 
sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki tenisowe, 
skóra focza [pokrycia na narty], smycze do desek surfingo-
wych, stacjonarne rowery treningowe, stoły bilardowe, stoły 
bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do te-
nisa stołowego, suspensoria dla sportowców, tarcze elektro-
niczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach 
lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt 
do krykieta, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], tra-
pezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tyczki do upra-
wiania skoku o tyczce, uprząż wspinaczkowa, urządzenia 
do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do zaznaczania 
punktów w bilardzie, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspi-
naczki górskiej], wąskie kajaki do surfski, worki treningowe, 
wiązania do nart, wózki na torby golfowe, wrotki, wstążki 
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do gimnastyki artystycznej, 35 administrowanie programa-
mi lojalności konsumenta, administrowanie programami dla 
osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje infor-
macji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura po-
średnictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, 
fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat 
w działalności artystycznej, indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputero-
we bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe 
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, opracowywanie cv dla osób trzecich, opracowywanie 
życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron interneto-
wych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji do-
datkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie sce-
nariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie doku-
mentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
dukcja programów typu telezakupy, produkcja programów 
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów rekla-
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowa-
nie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygo-
towywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik-
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż de-
taliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zesta-
wienia, stenografia, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla 
nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wia-
domości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, 
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi agencji importowo - eksportowych, usługi au-
kcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-

darczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfro-
wej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w za-
kresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie 
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi komuni-
kacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi 
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla 
sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa bizneso-
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych in-
westorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], usługi relacji z mediami, usługi public rela-
tions, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi se-
kretarskie, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usłu-
gi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi 
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu 
rynkowego, usługi wypełniania zeznań podatkowych, usługi 
związane z listami prezentów, usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem 
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypoży-
czanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workin-
gu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych.

(210) 502380 (220) 2019 07 17
(731) MULTI FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZIME SMAKI znane i lubiane
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(531) 07.01.09, 06.07.08, 06.19.09, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, 
wędliny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, su-
szone i gotowane owoce oraz warzywa, galaretki, mleko 
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 35 pośred-
nictwo handlowe, import, eksport oraz usługi w zakre-
sie sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności, mięsa, 
drobiu, dziczyzny, wyrobów z mięsa, wędlin, ekstraktów 
mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i go-
towanych owoców oraz warzyw, galaretek, mleka i pro-
duktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, rekla-
ma z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych oraz sieci kompute-
rowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie 
oraz wynajmowanie materiałów reklamowych, organi-
zowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, 
akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, orga-
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, usługi w zakresie doradztwa we wszelkich 
sprawach związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

(210) 502390 (220) 2019 07 17
(731) NANOBIZ CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowny)
(540) NANOSTONE
(510), (511) 1 materiały syntetyczne do absorpcji oleju, 
preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty 
antystatyczne inne niż do użytku domowego, preparaty 
chemiczne do wytwarzania barwników, barwniki chemicz-
ne do emalii i szkła, środki chemiczne do napowietrzania 
betonu, preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, 
preparaty chemiczne do usuwania osadu węglowego 
z silników, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, 
preparaty do uzdatniania wody, preparaty do zmiękczania 
wody, woda destylowana, preparaty chemiczne nadające 
wodoodporność skórom, woski do czyszczenia, preparaty 
do wulkanizacji, woski wybielające chemikalia, preparaty 
do wybielania jako środki odbarwiające do celów przemy-
słowych, żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epok-
sydowe w stanie surowym, żywice syntetyczne w stanie 
surowym, żywice sztuczne w stanie surowym, preparaty 
chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkani-
nach, plastizole, plastyfikatory, chemikalia do zapobiegania 
pleśni i rdzy, preparaty zapobiegające tworzeniu się po-
włok osadowych, preparaty przeciwwilgociowe stosowa-
ne w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty chemiczne 
dla przemysłu, nawozy dla rolnictwa, produkty chemiczne 
do renowacji skóry, środki chemiczne do impregnowania 
skóry, środki chemiczne nadające wodoodporność skórom, 
preparaty impregnujące spoiwa z wyjątkiem farb, spoiwa 
(metalurgia), spoiwa do betonu, szkło wodne (krzemiany), 
tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki chemiczne 
przeciwdziałające matowieniu szyb, dodatki chemiczne 
do środków grzybobójczych, dodatki chemiczne do środ-
ków owadobójczych, substancje do usuwania tapet ścien-
nych, preparaty chemiczne do impregnowania materiałów 
tekstylnych, preparaty chemiczne do ożywiania kolorów 
tekstyliów, preparaty chemiczne nadające wodoodpor-
ność tekstyliom, preparaty do konserwacji cementu z wy-
jątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji ceramiki 
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty chemiczne do celów 
naukowych inne niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne 

dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insek-
tycydów oraz środków przeciw pasożytom, chemikalia or-
ganiczne czyszczące, środki chemiczne do czyszczenia ko-
minów, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, 
detergenty używane w procesach produkcyjnych, dodatki 
chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliw silni-
kowych, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, 
środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, 
środki chemiczne do impregnacja skóry, spoiwa impregnu-
jące chemikalia z wyjątkiem farb, preparaty do usuwania 
kamienia kotłowego, kleje jako materiały klejące do celów 
przemysłowych, kleje do afiszów, kleje do celów przemy-
słowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, 
kleje do tapet, preparaty do klejenia, gruntowania, środki 
chemiczne do czyszczenia kominów, preparaty chemiczne 
kondensacyjne, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem 
farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb 
i olejów, środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb 
i olejów, środki do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb 
i olejów, preparaty do konserwacji gumy i kauczuku, pre-
paraty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do konserwowania produktów farmaceutycz-
nych, krzem (Si), krzemiany, rozpuszczalniki do lakierów, 
płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, pre-
paraty konserwujące stosowane w murarstwie z wyłącze-
niem farb i olejów, preparaty do czyszczenia, chemikalia 
do odbarwiania olejów, chemikalia do odbarwiania tłusz-
czów, preparaty do odklejania, środki do odklejania, środ-
ki do odklejania jako środki chemiczne do rozpuszczania 
skrobi, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach 
produkcyjnych, tworzywa sztuczne do absorpcji olei, środ-
ki do usuwania olei, preparaty do usuwania osadu inne niż 
stosowane w gospodarstwie domowym, 2 pigmenty, po-
włoki jako farby, powłoki do krycia dachów (farby), powło-
ki zabezpieczające podwozie pojazdów, powłoki zabez-
pieczające przed korozją podwozie pojazdów, preparaty 
do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do me-
tali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, bejce do skóry, 
środki antykorozyjne, utrwalacze (lakiery), żywice naturalne 
w stanie surowym, barwniki, bejce, czernidła (barwinki lub 
farby), barwniki do drewna, bejce do drewna, oleje do kon-
serwacji drewna, podkłady do drewna (malowanie, lakie-
rowanie), preparaty do konserwacji drewna, emalie (lakie-
ry), emalie do malowania, farbki (barwniki lub farby), farby, 
farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna (bejce), 
farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby 
stosowane w ceramice, lakiery, farby ognioodporne, oleje 
do konserwacji drewna, 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, 
antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne 
do celów domowych, preparaty do czyszczenia, preparaty 
do usuwania farby, środki do usuwania lakierów preparaty 
do mycia, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, pasty do podłogi i mebli, pre-
paraty do zmywania pasty do podłóg, płyny antypoślizgo-
we do podłóg, wosk antypoślizgowy do podłogi, preparaty 
do polerowania, środki do polerowania, preparaty do pra-
nia, preparaty do prania chemicznego, preparaty do usu-
wania rdzy, środki do konserwacji skóry (pasty), preparaty 
do szorowania podłóg, ściereczki nasączane detergentami 
do czyszczenia, środki do szorowania, wosk antypoślizgo-
wy do podłóg, wosk do parkietów, wosk do podłóg.

(210) 502401 (220) 2019 07 17
(731) HEAVY TOPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
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(540) fundacja tęcza
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku 
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo finanso-
we, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlo-
wymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizo-
wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą 
związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami 
lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, 
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarzą-
dzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomo-
ściami, organizowanie targów i wystaw handlowych rekla-
mowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, 36 usługi deweloperskie w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użyt-
kowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny 
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomo-
ści, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania 
i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywa-
nia terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla bu-
downictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzeda-
ży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo 
finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, 
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w za-
rządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami 
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, 
lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych 
usługach, 37 usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, 
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów 
budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, napra-
wy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów 
budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkal-
nych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty 
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstruk-
cyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burze-
niem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów 
i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykonywanie instalacji 
elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instala-
cji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów 
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wy-
konywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania 
i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji 
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz 
z obsługą operatorską, informacja o powyższych usługach, 
42 doradztwo w zakresie windykacji, usługi deweloperskie 
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
architektonicznego i technologicznego, projektowanie kon-
strukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w za-
kresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo bu-
dowlane i w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, 
planowanie urbanistyczne, pielęgnowanie i utrzymanie 
trawników, pomiary terenu, zarządzanie miejscami wystawo-
wymi, projektowanie osiedli, 45 usługi prawne i doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego.

(210) 502414 (220) 2019 07 17
(731) HEAVY TOPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGROMCY KOMORNIKÓW

(531) 24.01.09, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku 
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistycz-
ne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo finan-
sowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie or-
ganizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospo-
darczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, 
zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi 
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieru-
chomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych 
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, 36 usługi deweloperskie w zakresie: 
organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć in-
westycyjnych polegających na budowle i/lub przygotowa-
niu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednic-
twa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub 
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni 
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania 
i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości ce-
lem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi 
wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, 
doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w za-
kresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieru-
chomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlo-
wymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
informacja o powyższych usługach, 37 usługi deweloperskie 
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami 
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, 
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budyn-
ków, konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, 
budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi 
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologicz-
no - inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych 
budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych 
sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towa-
rowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozosta-
łych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, 
instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wy-
najem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą 
operatorską, informacja o powyższych usługach, 42 doradz-
two w zakresie windykacji, usługi deweloperskie w zakresie 
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projektowania budowlanego, urbanistycznego, architek-
tonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, 
budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie ar-
chitektury, planowania urbanistycznego, badania, eksperty-
zy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz 
pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy 
inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo budowlane 
i w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowa-
nie urbanistyczne, pielęgnowanie i utrzymanie trawników, 
pomiary terenu, zarządzanie miejscami wystawowymi, pro-
jektowanie osiedli, 45 usługi prawne i doradztwo prawne, 
usługi wsparcia prawnego.

(210) 502415 (220) 2019 07 17
(731) HEAVY TOPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) pogromcy komorników
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku 
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistycz-
ne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo finan-
sowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie or-
ganizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospo-
darczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, 
zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi 
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieru-
chomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych 
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, 36 usługi deweloperskie w zakresie: 
organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć in-
westycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowa-
niu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednic-
twa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub 
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni 
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania 
i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości ce-
lem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi 
wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, 
doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w za-
kresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieru-
chomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlo-
wymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
informacja o powyższych usługach, 37 usługi deweloperskie 
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami 
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, 
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budyn-
ków, konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, 
budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi 
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologicz-
no - inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych 
budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych 
sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towa-

rowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozosta-
łych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, 
instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wy-
najem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą 
operatorską, informacja o powyższych usługach, 42 doradz-
two w zakresie windykacji, usługi deweloperskie w zakresie 
projektowania budowlanego, urbanistycznego, architek-
tonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, 
budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie ar-
chitektury, planowania urbanistycznego, badania, eksperty-
zy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz 
pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy 
inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo budowlane 
i w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowa-
nie urbanistyczne, pielęgnowanie i utrzymanie trawników, 
pomiary terenu, zarządzanie miejscami wystawowymi, pro-
jektowanie osiedli, 45 usługi prawne i doradztwo prawne, 
usługi wsparcia prawnego.

(210) 502418 (220) 2019 07 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNAT Noblesse Oblige SIEDMIOKROTNA 

DESTYLACJA 7

(531) 07.01.01, 25.01.15, 25.05.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, bran-
dy, wina.

(210) 502420 (220) 2019 07 17
(731) HEAVY TOPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) fundacja pomocy osobom poszkodowanym 

w egzekucji tęcza
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku 
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, doradz-
two finansowe, pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów 
i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami 
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przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzeda-
ży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami 
dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie 
targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
36 usługi deweloperskie w zakresie: organizacji i zarzą-
dzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiek-
tów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa 
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespoła-
mi osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania  
i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i po-
wierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nie-
ruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi 
wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów 
i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa 
mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży bu-
dynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo 
finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, 
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w za-
rządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiek-
tami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja 
o powyższych usługach, 37 usługi deweloperskie w zakre-
sie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wy-
konawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, 
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budyn-
ków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie ro-
bót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażo-
wych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, 
usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń 
geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elek-
trycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji 
elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów 
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wy-
konywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrze-
wania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, 
instalacji gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i bu-
rzącego wraz z obsługą operatorską, informacja o powyż-
szych usługach, 42 doradztwo w zakresie windykacji, usłu-
gi deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, 
urbanistycznego, architektonicznego i technologiczne-
go, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie 
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania 
urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geolo-
giczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwy-
konawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, 
badania techniczne, doradztwo budowlane i w zakresie 
ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urba-
nistyczne, pielęgnowanie i utrzymanie trawników, pomia-
ry terenu, zarządzanie miejscami wystawowymi, projek-
towanie osiedli, 45 usługi prawne i doradztwo prawne, 
usługi wsparcia prawnego.

(210) 502422 (220) 2019 07 17
(731) HEAVY TOPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) FUNDACJA TĘCZA OSOBOM POSZKODOWANYM 
W EGZEKUCJI

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.02, 
26.01.03

(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku 
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistycz-
ne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo finan-
sowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie or-
ganizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospo-
darczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, 
zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi 
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieru-
chomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych 
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, 36 usługi deweloperskie w zakresie: 
organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć in-
westycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowa-
niu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednic-
twa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub 
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni 
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania 
i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości ce-
lem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi 
wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, 
doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w za-
kresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieru-
chomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlo-
wymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
informacja o powyższych usługach, 37 usługi deweloperskie 
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami 
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, 
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budyn-
ków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usłu-
gi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związa-
ne z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inży-
nierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnaliza-
cyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych 
oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych insta-
lacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji 
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzę-
tu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
informacja o powyższych usługach, 42 doradztwo w zakre-
sie windykacji, usługi deweloperskie w zakresie projekto-
wania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego 
i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, 
wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
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w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, 
planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomia-
ry geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary 
podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynie-
ryjne, badania techniczne, doradztwo budowlane i w zakre-
sie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urba-
nistyczne, pielęgnowanie i utrzymanie trawników, pomiary 
terenu, zarządzanie miejscami wystawowymi, projektowanie 
osiedli, 45 usługi prawne i doradztwo prawne, usługi wspar-
cia prawnego.

(210) 502424 (220) 2019 07 18
(731) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC 

W BOLESŁAWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKŁADY CERAMICZNE B 1946 BOLESŁAWIEC

(531) 07.01.06, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 21 kamionka gospodarcza do użytku domowe-
go: beczki, garnki, hermetyki (garnki), makownice, naczynia 
kamionkowe do użytku stołowego: butelki, cukiernice, czaj-
niki, dzbanki, mieczniki, filiżanki ze spodkami, garnki, czarki, 
kokilki, kufle, kubki, maselnice, miski, owocarki, pojemniki, 
półmiski, salaterki, rondelki, barszczówki, bulionówki, im-
bryki, jajeczniki, bigośnice, wazy, talerze, sosjerki, solniczki, 
serwetniki, chlebaki, kamionka dekoracyjna: wazy, dzbany, 
bibeloty kamionkowe, popielnice, świeczniki kamionkowe, 
postumenty (pod wazony, misy ogrodowe), misy ogrodowe, 
osłony do doniczek, konewki, śmietniki kamionkowe, wyroby 
garncarskie - kamionkowe donice, doniczki.

(210) 502443 (220) 2019 07 18
(731) KOS PIOTR, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOS

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12, 27.05.24
(510), (511) 41 publikowanie książek.

(210) 502446 (220) 2019 07 18
(731) PASSION CARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) (znak słowny)
(540) CZEKO & LOVE
(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, masy czekolado-
we, napoje czekoladowe z mlekiem, praliny, cukierki, dekora-
cje cukiernicze do ciast, wyroby cukiernicze.

(210) 502467 (220) 2019 07 18
(731) United Anodisers Ltd, Huddersfield, GB
(540) (znak słowny)
(540) ANOLOK
(510), (511) 6 aluminiowe materiały budowlane, aluminiowe 
arkusze, kable, płytki, folia, metale w formie wyprofilowanej, 
wyroby z metali nieszlachetnych, w szczególności okna, 
elewacje ścienne i ściany kurtynowe, okładziny zewnętrzne 
i pokrycia dachowe, okiennice, żaluzje, balkony, balustrady, 
bramy, garaże i drzwi przemysłowe, ogrody zimowe, sprzęt 
drogowy i uliczny, półprodukty z aluminium, przewody i rury, 
drobne wyroby metalowe, części i wyposażenie do wszyst-
kich w/w produktów zawarte w klasie 6, półprodukty i pro-
dukty z aluminium, w szczególności aluminiowe kable, ar-
kusze aluminiowe, folia aluminiowa, sztabki aluminiowe, 
elementy z wyciskanego aluminium, płytki aluminiowe, pasy 
aluminiowe, dyski aluminiowe, aluminiowe profile wyciska-
ne, rynny aluminiowe, 40 powlekanie metali i artykułów me-
talowych, powlekanie artykułów aluminiowych, usługi ano-
dyzowania, usługi powlekania budynków i ich części, usługi 
doradcze związane z w/w usługami, 42 usługi projektowa-
nia, opracowywanie procesów przemysłowych, testowanie 
i rozwój optymalizacji procesów, usługi badawczo-rozwojo-
we, doradztwo techniczne, wszystkie w/w usługi w zakresie 
zarządzania budową i/lub powlekaniem metalami i/lub usłu-
gami anodyzowania aluminium.

(210) 502494 (220) 2019 07 19
(731) OSIŃSKA MONIKA OSIŃSKA BABY FASHION, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Osińska
(510), (511) 5 pieluszki bambusowe, otulacze do pieluch, 
24 kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt [rożki], 25 odzież 
damska, męska, dziecięca i niemowlęca, a w szczególno-
ści: nakrycia głowy, szaliki, kominy, chusty, apaszki, koszulki,  
t-shirty, bluzki, bluzy, dresy, spodnie, szorty, legginsy, su-
kienki, tuniki, spódnice, kombinezony, body niemowlęce, 
rampersy, pumpy damskie, kurtki pilotki, płaszcze, kurtki, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej dla osób trze-
cich świadczone przez sklepy detaliczne lub hurtownie oraz 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie 
towarów: odzież damska, męska, dziecięca i niemowlęca, 
a w szczególności: nakrycia głowy, szaliki, kominy, chusty, 
apaszki, koszulki, t-shirty, bluzki, bluzy, dresy, spodnie, szorty, 
legginsy, sukienki, tuniki, spódnice, kombinezony, body nie-
mowlęce, rampersy, pumpy damskie, kurtki pilotki, płaszcze, 
kurtki, maty edukacyjne, worko-plecaki, zabawki.

(210) 502542 (220) 2019 07 22
(731) WASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wasteR

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 39 transport i przechowywanie odpadów, 
40 niszczenie odpadów i śmieci, obróbka [przetwarzanie] 
odpadów, recykling odpadów i śmieci, sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie].
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(210) 502693 (220) 2019 07 25
(731) KLETA ANDRZEJ KADET IZOLACJE OGNIOTRWAŁE, 

Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) novoper
(510), (511) 1 preparaty ognioodporne, 2 farby ognioodpor-
ne, 17 ognioodporne materiały izolacyjne, farby izolacyjne.

(210) 502694 (220) 2019 07 25
(731) KLETA ANDRZEJ KADET IZOLACJE OGNIOTRWAŁE, 

Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) gluper
(510), (511) 1 preparaty ognioodporne.

(210) 502748 (220) 2019 07 25
(731) EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 

W LIKWIDACJI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WOODPECKER
(510), (511) 18 plecaki.

(210) 502770 (220) 2019 07 26
(731) GÓR-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOPROOF

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 17 budowlane materiały izolacyjne i termoizo-
lacyjne, płyty izolacyjne i termoizolacyjne: płyty warstwo-
we ścienne, dachowe i chłodnicze, panele termoizolacyjne, 
izolacyjne systemy fasadowe z paneli termoizolacyjnych 
i płyt warstwowych, materiały wypełniające i uszczelniające 
z gumy i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne cieplne 
i akustyczne z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucz-
nych nie do pakowania, folie budowlane izolacyjne, folie 
antykorozyjne, laminaty z tworzyw sztucznych w postaci 
taśmy.

(210) 502787 (220) 2019 07 26
(731) GRABKOWSKA JUSTYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bring Neotiations

(531) 26.01.22, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 502799 (220) 2019 07 26
(731) MEDICANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MEDICANA
(510), (511) 41 przekazywanie know-how, szkolenia, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 44 usługi 
medyczne, pomoc medyczna.

(210) 502811 (220) 2019 07 29
(731) HOFFMANN MIROSŁAW, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) wokal
(510), (511) 16 książki, czasopisma, foldery, katalogi, broszu-
ry, plakaty, kalendarze.

(210) 502988 (220) 2019 07 31
(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung 

Freienbach, Pfäffikon, CH
(540) (znak słowny)
(540) SIGONA
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robac-
twa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(210) 502996 (220) 2019 07 31
(731) IMT VEHICLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B 3BROS

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 łodzie motorowe z napędem elektrycznym, 
spalinowym, lub hybrydowym, jedno oraz wieloosobowe.

(210) 502999 (220) 2019 07 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE 

OMEGA TOMASZ LASZUK I WSPÓLNICY,  
SPÓŁKA JAWNA, Płock

(540) (znak słowny)
(540) RUBEX
(510), (511) 7 paski klinowe do silników, pasy do prądnic, 
pasy klinowe wąskoprofilowe, normalnoprofilowe i szero-
koprofilowe, pasy specjalne, pasy zębate, pasy wariatorowe, 
pasy dwustronne, pasy zespolone, pasy do przenośników, 
pasy transmisyjne, profile z gumy pełnej, wyroby gumowo-
-metalowe stosowane w pojazdach, maszynach i urządze-
niach, łożyska, obudowy łożysk do maszyn, 17 uszczelnienia 
wodoodporne, uszczelki do rur, pierścienie gumowe, pier-
ścienie uszczelniające, wyroby z gumy.

(210) 503035 (220) 2019 08 01
(731) GHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM, 1804 WIŚNIÓWKA 
Cherry Liqueur likier wiśniowy KOSHER Polish Craft 
Distillery

(531) 07.01.14, 26.04.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 syropy i ekstrakty do sporządzania napojów, 
soki, napoje bezalkoholowe smakowe, napoje energetyzują-
ce, esencje i syropy do produkcji napojów, 33 napoje alkoho-
lowe (z wyjątkiem piwa), wódki smakowe, likiery, ekstrakty 
alkoholowe, koktajle, aperitify, drinki alkoholowe, nalewki, 
napoje alkoholowe z zawartością owoców, napoje alkoholo-
we z zawartością ziół i owoców.

(210) 503036 (220) 2019 08 01
(731) GHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM, 1804 CZYSTA Potato 

Vodka wódka ziemniaczana KOSHER Polish Craft 
Distillery

(531) 07.01.14, 26.04.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wód-
ki czyste na bazie spirytusu etylowego wysokiej jakości po-
chodzenia rolniczego z ziemniaków, alkohole wysokopro-
centowe.

(210) 503045 (220) 2019 08 01
(731) LASKOWSKA-BURSKA MARTA ZUZ-BLUZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZUZ-BLUZ

(531) 19.13.22, 29.01.05, 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 25 fartuchy [odzież], dzianina [odzież], dolne 
części ubrań [odzież], fartuchy medyczne, odzież damska, 
odzież robocza, spodnie, spodnie pielęgniarskie, spódnice, 
luźne sukienki o prostym kroju.

(210) 503049 (220) 2019 08 01
(731) BANASIK JOANNA JB CONCEPT, Siechnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JB concept

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 leasing pracowniczy, przydzielanie stanowisk 
pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, usługi agencji pośrednic-
twa pracy i rekrutacji pracowników, tymczasowe wyznacze-
nie pracowników, usługi rejestrowania pracowników, usługi 
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi 
doradcze pośrednictwa pracy, usługi biura pośrednictwa 
pracy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tym-
czasowej, analiza pracy w celu określenia umiejętności pra-
cownika i innych wymagań względem tego pracownika, 
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, organizowanie i pro-
wadzenie targów pracy, dostarczanie informacji dotyczą-
cych rekrutacji pracowników, znajdowanie posady dla pra-
cowników tymczasowych, usługi w zakresie przenoszenia 
pracowników, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowni-
czej, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekru-
tacji personelu, agencje pośrednictwa pracy, usługi agencji 
pośrednictwa pracy, usługi w zakresie rekrutacji i przydziela-
nia stanowisk pracy, badania rynkowe i analiza badań rynko-
wych, skomputeryzowane badania rynkowe, statystyczne 
badania rynkowe, badania rynku i badania marketingowe, 
analizy danych badań rynkowych, wywiady dla badań jako-
ściowych rynku, gromadzenie informacji dotyczących badań 
rynku, doradztwo w zakresie badań rynku, interpretacja da-
nych dotyczących badań rynku, badania rynku do celów re-
klamowych, rynkowe badania opinii publicznej, opracowy-
wanie sprawozdań i badań rynkowych, badania rynkowe 
za pośrednictwem telefonu, przeprowadzanie badań rynko-
wych obejmujących sondaże opinii publicznych, usługi 
w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, przeprowa-
dzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy 
danych, badania opinii publicznej, projektowanie badań opi-
nii publicznej, przeprowadzanie badań opinii publicznej, 
agencja public relations, usługi doradztwa w zakresie public 
relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlo-
wymi w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, usługi w zakresie ad-
ministracji biurowej dla osób trzecich, usługi biurowe, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradz-
two handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, 
profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, biznesowe usługi doradcze w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, wsparcie i doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej orga-
nizacji, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w sektorze publicznym, 37 usługi budowlane, 
usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa budyn-
ków na zamówienie, budowa części budynków, budowa nie-
ruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budo-
wa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości 
przemysłowych, budownictwo, nadzór nad robotami bu-
dowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budyn-
ków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawia-
nie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane, usługi 
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy 
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budynków, usługi budowlane w zakresie budowania na po-
trzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków 
mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania bu-
dynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy bu-
dynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, 
usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi do-
radcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze 
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy 
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, 
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi 
odnawiania budynków, usługi w zakresie remontów budyn-
ków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie 
budynków prefabrykowanych, wznoszenie prefabrykowa-
nych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami bu-
dowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 
zarządzanie projektem budowy, usługi doradcze w zakresie 
remontów budynków, nadzór nad remontami budynków, 
konsultacje budowlane, naprawcze roboty budowlane, nad-
zór budowlany, wznoszenie centrów handlowych, renowa-
cja wnętrz pomieszczeń handlowych, konstruowanie bu-
dynków mieszkalnych i handlowych, rozbiórka konstrukcji, 
nadzór nad budowaniem konstrukcji, konstrukcja i naprawa 
budynków, instalowanie gotowych elementów konstrukcyj-
nych, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, 
budowa obiektów do celów sportowych, budowa hoteli, bu-
dowa parkingów, budowa sklepów, przekształcanie po-
mieszczeń sklepowych, montaż drzwi i okien, montaż okuć 
okiennych, instalowanie okien, wymiana ram okiennych, wy-
miana okien, montaż drzwi, montaż okuć do drzwi, nakłada-
nie wylewki posadzkowej, budowa podłóg, układanie pod-
łóg warstwowych, montaż podłóg podniesionych, montaż 
podłóg drewnianych, montaż podłóg laminowanych, ukła-
danie płytek podłogowych, układanie pokryć podłogowych, 
usługi w zakresie powlekania podłóg, montaż podłóg z imi-
tacji drewna, nakładanie antypoślizgowych podłogowych 
warstw uszczelniających, przygotowanie powierzchni pod-
łóg do położenia podkładów i pokryć, tapetowanie, malowa-
nie, malowanie budynków, malowanie domów, malowanie 
natryskowe, usługi malowania dekoracyjnego, malowanie 
powierzchni budynków, usługi malowania domów, malowa-
nie ram okiennych, malowanie powierzchni wewnętrznych 
i zewnętrznych, usługi dekoracyjnego malowania wnętrz do-
mów, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, usługi 
w zakresie malowania i dekorowania budynków, szklenie 
okien, usługi szklenia budynków, szklenie, wstawianie szkła, 
usługi szklarskie, wstawianie szkła i wstawianie szyb, montaż 
dodatkowej warstwy szkła, usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, instalacja uziemienia elektrycznego, instalacja 
elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, instalowanie 
sieci łączności elektronicznej, instalacja systemów oświetle-
nia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, usługi 
w zakresie instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń elek-
trycznych i generatorów prądu, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, instalacja sprzętu do automatyki budyn-
kowej, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń 
oświetleniowych, instalacja urządzeń łazienkowych, instala-
cja urządzeń wentylacyjnych, instalowanie urządzeń sanitar-
nych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, in-
stalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie 
domowych urządzeń zabezpieczających, instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, instalacja urządzeń do oszczędzania 
energii, budowa infrastruktury elektroenergetycznej, budo-
wa infrastruktury, instalacja odgromników, montaż instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja sys-

temów wodociągowo-kanalizacyjnych, podziemne prace 
konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
montaż urządzeń grzewczych, montaż instalacji grzewczych, 
usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, instala-
cja sprzętu grzewczego, usługi wykonawców w zakresie in-
stalacji klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń klimatyzacyj-
nych, instalowanie linii telefonicznych, usługi doradcze doty-
czące instalacji sprzętu telefonicznego, instalacja sprzętu ko-
munikacyjnego, instalacja alarmów, usługi w zakresie instalo-
wania alarmów, instalacja alarmów antywłamaniowych, in-
stalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalacja syste-
mów ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja pasywnej 
ochrony przeciwpożarowej, instalacja przemysłowej ochrony 
przeciwpożarowej, instalacja aktywnej ochrony przeciwpo-
żarowej, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków 
w trakcie budowy, instalacja systemów telewizji przemysło-
wej, instalowanie systemów kontroli dostępu, instalacja sys-
temów fizycznej kontroli dostępu, instalacja sprzętu do kon-
troli dostępu jako usługi, instalacja kabli do dostępu do Inter-
netu, przygotowywanie terenu pod budowę, tynkowanie, 
tworzenie faktury ścian, nadawanie faktury sufitom lub ścia-
nom, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, nakła-
danie powłok w celu naprawy ścian, usługi instalacji dachów, 
instalacja pokryć dachowych, nakładanie powłok nieprze-
makalnych na dachy, układanie dachówek i płytek łupko-
wych, montaż belkowania dachu, izolowanie dachów, po-
krywanie dachów papą, ponowna obróbka powierzchni da-
chów, sprzątanie placów budowy, sprzątanie budynków 
użyteczności publicznej, sprzątanie budynków i terenów 
przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali 
handlowych, usługi dozorcy w zakresie sprzątania budyn-
ków, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem bu-
dynków, 43 pensjonaty, biura zakwaterowania, rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania tym-
czasowego w pensjonatach, zapewnianie tymczasowego 
zakwaterowania na czas pracy, zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w domach i mieszkaniach, usługi w zakresie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących re-
zerwacji zakwaterowania, organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, wynajem pokoi jako tymczasowego za-
kwaterowania, zapewnianie zakwaterowania tymczasowe-
go, usługi biur zakwaterowania, tymczasowe zakwaterowa-
nie, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymcza-
sowego.

(210) 503053 (220) 2019 08 02
(731) REWIT KSIĘGOWI I BIEGLI REWIDENCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REWIT

(531) 07.05.05, 07.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza danych i statystyk dotyczących badań 
rynkowych, analizy i raporty statystyczne, audyt działalności 
gospodarczej, audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, au-
dyt skomputeryzowany, audyt sprawozdań finansowych, 
automatyczne przetwarzanie danych, badania i analizy ryn-
kowe, badania w zakresie zysków, biznesowe usługi dorad-
cze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, dora-
dzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowa-
dzenia ich interesów, doradztwo biznesowe, doradzanie 
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przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia 
interesów, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania 
rozwoju, doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania sys-
temów zarządzania jakością, doradztwo dotyczące korpora-
cyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej 
struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące organizo-
wania działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące zby-
wania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, 
doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradz-
two i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradz-
two i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo 
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, 
doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo w dzie-
dzinie przejmowania firm, doradztwo w dziedzinie zarządza-
nia działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, do-
radztwo w zakresie administrowania działalnością gospodar-
czą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji przed-
siębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej zwią-
zane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, kompila-
cja informacji statystycznych, doradztwo w zakresie efek-
tywności biznesowej, doradztwo w zakresie fuzji przedsię-
biorstw, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, 
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), do-
radztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakre-
sie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie za-
rządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem 
[działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zwrotu 
podatku [rachunkowość], doradztwo związane z audytem, 
dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunko-
wych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w kom-
puterowych bazach danych, gromadzenie informacji doty-
czących badań rynku, gromadzenie informacji na temat ana-
liz rynkowych, gromadzenie informacji w rejestrach kompu-
terowych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynko-
wych, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja infor-
macji i ich wprowadzanie do komputerowych baz danych, 
kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputero-
wych baz danych, kompilacja danych matematycznych, kon-
sultacje dotyczące przygotowywania statystyk bizneso-
wych, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności 
gospodarczej, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, 
konsultacje w zakresie badań biznesowych, konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dla firm, konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidual-
nych, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki 
przedsiębiorstwa, konsultacje w zakresie sprawozdań rynko-
wych, księgowanie kosztów, księgowość administracyjna, 
księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunko-
wość, nabywanie informacji w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczących statusu firmy, opracowywanie bizneso-
wych danych statystycznych, opracowywanie informacji 
gospodarczych, opracowywanie pomysłów dla ekonomii 
biznesu, planowanie podatkowe [rachunkowość], pomoc, 
usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, 
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatko-

wych, prognozy rynkowe, prowadzenie księgowości w za-
kresie elektronicznego transferu funduszy, przetwarzanie 
danych dla firm, przetwarzanie danych w celu gromadzenia 
danych do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie 
wyników badań dotyczących działalności gospodarczej, 
przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, przy-
gotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygo-
towywanie profesjonalnych bilansów dla firm, przygotowy-
wanie raportów z analiz rynkowych, przygotowywanie spra-
wozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, przygoto-
wywanie wymiaru podatku [rachunki], przygotowywanie 
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, rachunko-
wość komputerowa, rachunkowość na rzecz osób trzecich, 
rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, raporty 
z analiz rynkowych, skomputeryzowana kompilacja reje-
strów kontroli spisu inwentarza, skomputeryzowana księgo-
wość, skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji 
z zakresu działalności gospodarczej, sporządzanie bilansów 
finansowych, sporządzanie dokumentów dotyczących opo-
datkowania, sporządzanie sprawozdań finansowych, strate-
giczna analiza biznesowa, usługi badań i analiz rynkowych, 
usługi biurowe dla elektronicznego gromadzenia danych, 
usługi biurowe dla elektronicznego operowania danymi, 
usługi biurowe dla elektronicznego zestawiania danych, 
usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi doradcze do-
tyczące rachunkowości handlowej, usługi doradcze i infor-
macyjne dotyczące rachunkowości, usługi doradcze w za-
kresie analizy biznesowej, usługi doradcze w zakresie przejęć 
firm, usługi doradcze związane z nabywaniem przedsię-
biorstw, usługi doradztwa biznesowego, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji 
przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie przygotowy-
wania i przeprowadzania transakcji handlowych, usługi do-
radztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednic-
twem Internetu, usługi komputerowego przetwarzania in-
formacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi konsulta-
cji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kry-
zysu, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatko-
wej, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, usługi księ-
gowe związane ze ściąganiem należności, usługi obejmujące 
rejestrację danych statystycznych, usługi obejmujące trans-
krypcję danych statystycznych, usługi obejmujące tworzenie 
danych statystycznych, usługi oceny rynku, usługi podatko-
we, usługi rachunkowe w zakresie kosztów na rzecz przed-
siębiorstw rolniczych, usługi w zakresie analiz i badań rynku, 
usługi w zakresie analiz rynkowych, usługi w zakresie badań 
i analiz rynkowych, usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami 
podatkowymi, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, za-
rządzanie bazami danych, zarządzanie dokumentacją bizne-
sową, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, 
zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont 
w imieniu osób trzecich, zarządzanie rachunkami firm, zarzą-
dzanie rachunkowością, zarządzanie sprzedażą i bazą klien-
tów, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, 
zestawienia statystyczne, 36 badania finansowe w dziedzi-
nie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, 
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, niezależne doradztwo w zakresie planowa-
nia finansowego, skomputeryzowane usługi finansowe, 
udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie inwestycji finansowych, usługi finansowe dla 
spółek, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania fundu-
szy, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi 
oceny ryzyka finansowego, usługi w zakresie kapitału ryzyka 
i zarządzania kapitałem ryzyka, usługi zarządzania finansami 
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świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi związane 
z podatkami [nie księgowość], zarządzanie finansami dla 
firm, przedsiębiorstw, korporacyjnymi, zarządzanie finanso-
we w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i ka-
pitału rozwojowego, 41 prowadzenie działalności szkolenio-
wej dla dorosłych, pozostałe formy kształcenia, prowadzenie 
działalności wydawniczej w zakresie ekonomii, finansów, ra-
chunkowości i zarządzania, wydawanie książek, czasopism 
i pozostałych periodyków, 42 doradztwo w zakresie oprogra-
mowań i dostarczania oprogramowania z prowadzeniem 
obsługi finansowo-ekonomicznej i rachunkowości, 45 do-
radztwo prawne, badania [wyszukiwanie] w zakresie infor-
macji prawnych, doradztwo prawne w dziedzinie opodatko-
wania, dostarczanie informacji prawnych, pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, organizowanie świadczenia usług 
prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagad-
nień prawnych, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, 
sporządzanie ekspertyz prawnych, świadczenie usług w za-
kresie badań prawnych, udzielanie informacji dotyczących 
usług prawnych, usługi biegłych sądowych, usługi informacji 
prawnej, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii praw-
nych, usługi informacyjne w zakresie standardów handlo-
wych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, usługi prawne związane z tworzeniem 
i rejestracją firm, usługi w zakresie doradztwa prawnego, 
usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie przygoto-
wywania dokumentów prawnych.

(210) 503067 (220) 2019 08 02
(731) OVOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Kurnika

(531) 03.07.03, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jaja, 35 detaliczna i hurtowa sprzedaż jaj.

(210) 503069 (220) 2019 08 02
(731) RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) RailProtector
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji w ru-
chu kolejowym, urządzenia do lokalizacji, kontroli i sterowa-
nia pociągami, balisy, systemy do przetwarzania informacji 
w ruchu kolejowym, systemy do lokalizacji, kontroli i stero-
wania pociągami, oprogramowanie komputerowe do urzą-
dzeń i systemów przetwarzania informacji w ruchu kolejo-
wym, oprogramowanie komputerowe do urządzeń i syste-
mów do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami.

(210) 503078 (220) 2019 08 02
(731) MAUNA COSMETICS POLSKA SPÓŁKA 

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

(540) MAUNA LOA COSMETICS

(531) 06.01.03, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, pianki, 
tipsy, eyelinery, toniki, kosmetyki upiększające, korektory, 
kosmetyki kolorowe, olejki mineralne, środki nawilżające 
[kosmetyki], kremy tonizujące, kosmetyki do samoopalania, 
kremy samoopalające, kosmetyki brązująco-opalizujące, 
kosmetyki do włosów, żele nawilżające, kosmetyki do rzęs, 
kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty na-
wilżające, preparaty samoopalające, balsamy samoopalające, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele po opalaniu, 
kremy do ciała, kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące 
do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie olej-
ków, kosmetyki w postaci kremów, olejki po opalaniu, olejki 
do opalania, kosmetyki do makijażu twarzy, pudry w kamie-
niu, kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc, kosme-
tyki w formie mleczek, kosmetyki do ust, kosmetyki do sto-
sowania na skórę, błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania, kosme-
tyki w gotowych zestawach, podkłady do paznokci, kompak-
towe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
zmywacze do paznokci, kosmetyki blokujące promieniowa-
nie słoneczne, peelingi do twarzy, kosmetyki do makijażu 
skóry, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki w postaci 
płynów, preparaty do samoopalania, kosmetyki w postaci 
cieni do powiek, środki do oczyszczania skóry twarzy, płyny 
do mycia twarzy, produkty przeciwsłoneczne do ust, środki 
nawilżające do twarzy, preparaty do wybielania skóry, płyny 
do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpie-
li, olejki do pielęgnacji skóry, zmywacze lakieru do paznok-
ci, baza podkładowa do paznokci, odżywki utwardzające 
do paznokci, nawilżające balsamy do ciała, olejki blokujące 
promieniowanie słoneczne, paski do wybielania zębów na-
sączone preparatami do wybielania zębów, maseczki zwęża-
jące pory stosowane jako kosmetyki, środki wyszczuplające, 
inne niż do celów medycznych, środki nawilżające przeciw 
starzeniu się do użytku jako kosmetyki, perfumowane ko-
smetyki w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do pu-
derniczek, puder w kamieniu do kompaktów.

(210) 503091 (220) 2019 08 02
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) X STRONGMAN
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do po-
brania, oprogramowanie do gier wideo, platformy oprogra-
mowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, aplika-
cje komputerowe do pobrania, urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne, cyfrowe dyski au-
dio, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe nośniki 
do przechowywania danych, cyfrowe taśmy audio, urządze-
nia i nośniki do przechowywania danych, dyski audio, dys-
ki CD z danymi, dyski komputerowe, dyski gier komputero-
wych, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane dyski 
laserowe, nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne], 
nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], nośniki 
do rejestracji dźwięku, nośniki nadające się do przetwarzania 
komputerowego, pamięć USB [pendrive], pamięci zewnętrz-
ne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pu-
blikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma elektronicz-
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ne, filmy do pobrania, informacje do pobrania nawiązujące 
do gier, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 25 odzież, 
nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napoje 
bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja 
reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wy-
najmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem cza-
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, reklamy 
korespondencyjne, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, po-
zyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz 
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, 
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, oferowanie towa-
rów z myślą o osobach trzecich zapisów audycji radiowych 
i telewizyjnych, nagrań opublikowanych utworów, sprzętu 
elektronicznego do odbioru programów radiowych i telewi-
zyjnych, nośników formatów MP3, tak by umożliwić ich obej-
rzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich arty-
kułów sportowych, odzieży sportowej, sprzętu sportowego, 
38 emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośred-
nictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych 
i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie: udostępniania gier, utrzymywania stron, 
prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci 
komputerowej, wyszukiwarek internetowych, zarządzania 
kontami abonentów, udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i polskojęzycznych utworów, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych, aukcji publicznych, rekla-
my na rzecz osób trzecich, informacji handlowej, transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, 
41 edukacja, rozrywka i sport, instruktaż w zakresie trenin-
gu kondycyjnego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kultura 
fizyczna, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, organiza-
cja turniejów sportowych, organizowanie, przygotowywa-
nie i prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, świadczenie usług edukacyjnych 
związanych ze sprawnością fizyczną, usługi edukacyjne do-
tyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące 
sportu, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, produkcja 
filmów, programów telewizyjnych i radiowych, opracowy-
wanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, 
organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozryw-
kowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, reżyseria filmowa, inna niż 
reżyseria filmów reklamowych, usługi rozrywkowe, usługi 
reporterskie, telewizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, 
fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, udostępnianie filmów on-line nie do pobra-
nia, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, 
informacje dotyczące rozrywki dostarczanej on-line w zakre-
sie sportu.

(210) 503094 (220) 2019 08 02
(731) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKCJA URATUJ PSZCZOŁĘ.PL

(531) 03.13.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie kwestii społecznych i ochro-
ny środowiska, usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych w mediach i Internecie, usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej, internetowej, w zakresie nasion do upraw 
roślin miododajnych, sadzonek drzew i krzewów, 36 orga-
nizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, pozyskiwanie funduszy na cele chary-
tatywne, zbieranie funduszy, 41 edukacja w zakresie ochrony 
i zwiększania liczebności pszczół, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizacja i przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, organizowanie imprez edukacyjnych, prowa-
dzenie imprez kulturalnych, usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące zagadnień środowiskowych, edukacja i szkolenia 
związane z ochroną natury i środowiskiem, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, organizowanie akcji eduka-
cyjnych.

(210) 503101 (220) 2019 08 04
(731) DIDJURGEIT DAWID FILIP, Biskupiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISKUPIECKIE JASNE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.11.03
(510), (511) 32 piwo.

(210) 503109 (220) 2019 08 05
(731) KRAWCZYK DOROTA MITO-PHARMA,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) MITO-TAURIN
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 503110 (220) 2019 08 05
(731) KRAWCZYK DOROTA MITO-PHARMA,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) MITO STRESS BALANCE
(510), (511) 5 suplementy diety.
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(210) 503113 (220) 2019 08 05
(731) PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

KOLEJARZ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSM rok zał. 1958 KOLEJARZ

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami.

(210) 503121 (220) 2019 08 05
(731) AUTO1 Group GmbH, Berlin, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kupimy Twoj Samochod

(531) 18.01.09, 18.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy i oprogramowania komputerowe 
nagrane na magnetycznych nośnikach danych do pobrania 
z zewnętrznych sieci komputerowych, mobilne aplikacje, 12  
pojazdy, pojazdy do użytku na lądzie, samochody, zasilane 
elektrycznie pojazdy mechaniczne, 35 reklama (zwłaszcza 
reklama w Internecie), zarządzanie działalnością gospodar-
czą, administrowanie działalnością gospodarczą, dostarcza-
nie komercyjnych usług informacyjnych dla konsumentów 
przez Internet, zamówienia kontraktów na konserwację i na-
prawy samochodów, w tym na organizację kontraktów, usłu-
gi handlu detalicznego i usługi sprzedaży hurtowej związane 
z pojazdami i akcesoriami samochodowymi, usługi handlu 
detalicznego i usługi hurtowe za pośrednictwem Internetu 
w odniesieniu do pojazdów i akcesoriów samochodowych, 
udostępnianie rynku on-line dla kupujących i sprzedających 
pojazdy, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, spra-
wy monetarne, usługi finansowania, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, wyceny finansowe pojazdów, 37 usługi stacji na-
prawy pojazdów, 38 usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapew-
nianie dostępu do informacji w Internecie, strumieniowa 
transmisja danych wideo przez Internet.

(210) 503126 (220) 2019 08 05
(731) 60MLN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 60MLN.PL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.03.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 503129 (220) 2019 08 05
(731) MOSTOSTAL ZACHÓD  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Szamotuły

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MZ MOSTOSTAL ZACHÓD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, 
konstrukcje nośne, prefabrykowane konstrukcje metalo-
we, 37 budowa fabryk, budownictwo, nadzór budowlany, 
konsultacje budowlane, przygotowanie terenu, doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej, 42 projektowanie kon-
strukcji, projektowanie budowlane, usługi inżynieryjne.

(210) 503130 (220) 2019 08 05
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) FAJRANT
(510), (511) 33 owocowe napoje alkoholowe, wino.

(210) 503131 (220) 2019 08 05
(731) BRICO EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brico Express

(531) 18.01.19, 26.04.02, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze 
do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne 
w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku 
w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 6 metale 
nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów 
budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, 
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, 
drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przecho-
wywania lub transportu, kasy pancerne, 11 urządzenia i insta-
lacje do oświetlenia, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania 
pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę 
oraz do celów sanitarnych, 17 nieprzetworzone i półprze-
tworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje 
tych materiałów, tworzywa sztuce i żywice w wytłoczo-
nej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, 
wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody 
giętkie, niemetalowe, 19 materiały niemetalowe do użytku 
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku 
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, 
niemetalowe, pomniki niemetalowe, 37 usługi budowlane, 
naprawy, usługi instalacyjne.
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(210) 503132 (220) 2019 08 05
(731) MISPOL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K SZYNKA KRESOWA

(531) 26.02.07, 01.01.04, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, tektura, materiały opakowaniowe 
z papieru lub kartonu, fotografie, prospekty, folia z tworzy-
wa sztucznego do pakowania, etykiety nie z materiału tek-
stylnego, materiały z tworzy sztucznych do pakowania, pa-
pier do pakowania żywności, materiały do introligatorstwa, 
druki, artykuły biurowe, materiały drukowane, 29 pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalce), mielonki (konserwy), kon-
serwy mięsne, konserwy drobiowe, 35 reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, organizacja wystaw w celach 
reklamowych, reklamy on-line, informacja marketingowa, 
oferowanie próbek produktów.

(210) 503134 (220) 2019 08 05
 (310) 88291161 (320) 2019 02 06 (330) US
(731) Spindrift Beverage Co., Inc., Newton, US
(540) (znak słowny)
(540) SPINDRIFT
(510), (511) 32 piwo, piwo ale, piwo pełne jasne, porter 
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa], shandy [napój składający się z piwa i le-
moniady], napoje na bazie piwa, czarne piwo [piwo ze sło-
du palonego], warzone napoje alkoholowe na bazie słodu 
w postaci piwa, piwa smakowe, piwo słodowe, słodowe 
napoje alkoholowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, 
napoje alkoholowe wytwarzane z warzonego słodu z natu-
ralnymi aromatami, napoje na bazie słodu, alkohole wyso-
koprocentowe [napoje],warzone napoje alkoholowe w po-
staci piwa, aromatyzowane, gazowane napoje alkoholowe 
na bazie słodu, aromatyzowane, alkoholowe napoje gazo-
wane, lemoniady z dodatkiem alkoholu, napoje alkoholowe 
na bazie słodu, wino, wina musujące, napoje alkoholowe 
na bazie herbaty, napoje alkoholowe na bazie kawy, napo-
je alkoholowe owocowe, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, napoje energetyczne zawierające alkohol, digestify 
[alkohol pity po jedzeniu dla ułatwienia trawienia], aperitify, 
likiery, cydr, napoje alkoholowe, mieszane napoje alkoholo-
we, gazowane napoje alkohole, z wyjątkiem piwa, whisky, 
rum, dżin, cognac, wódka, brandy, szampany.

(210) 503139 (220) 2019 08 05
(731) FUNDACJA RODZINY WOŚKO, Kutno
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FUNDACJA RODZINY WOŚKO

(531) 02.09.15, 05.03.11, 05.03.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
zarządzanie finansami, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 
zawodów sportowych, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, wyższe uczelnie, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, usługi w zakresie oświaty, wynaj-
mowanie obiektów sportowych.

(210) 503140 (220) 2019 08 05
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielmar BESKIDZKI Culinary

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.11, 26.01.01, 25.01.25, 
29.01.15

(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, oleje 
jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafino-
wanych, margaryny, masła, 30 dressingi, przyprawy, przypra-
wy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty).

(210) 503141 (220) 2019 08 05
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESKIDZKI Culinary
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, oleje 
jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafino-
wanych, margaryny, masła, 30 dressingi, przyprawy, przypra-
wy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty).

(210) 503150 (220) 2019 08 05
(731) GRUZIEL TOMASZ PRAKTYKA LEKARSKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) profilaktyka

(531) 29.01.01, 27.05.01, 02.09.14
(510), (511) 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 503152 (220) 2019 08 05
(731) WCIŚLIK MACIEJ TRĄBKA ŚWIATA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZAKOLOVE
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyj-
ne dla konsumentów - usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej (platforma, na której twórcy będą mogli wystawiać 
i sprzedawać swoje produkty), 39 usługi doradztwa tury-
stycznego i informacji turystycznej, zwiedzanie turystyczne, 
zwiedzanie z przewodnikiem, usługi organizowania wycie-
czek, 43 usługi biura turystycznego związane z rezerwacją 
zakwaterowania tymczasowego (platforma pośrednicząca 
w wynajmie zakwaterowania).

(210) 503154 (220) 2019 08 05
(731) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC  

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FARINELLA
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papiero-
we, etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii 
z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, 
fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w za-
kresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlo-
wej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, 
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i infor-
mowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 prze-
syłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych 
i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przy-
dzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez termi-
nale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, 
usługi zapewniania dostępu do treści portali internetowych, 
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiada-
miania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazy-
wania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci tele-
fonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie 
połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron 
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bez-
pośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi 
gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, 

bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, 
zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 503156 (220) 2019 08 05
(731) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC  

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

(210) 503158 (220) 2019 08 05
(731) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC  

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bianca RESTAURACJA

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papiero-
we, etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii 
z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, 
fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w za-
kresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlo-
wej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, 
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i infor-
mowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 prze-
syłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych 
i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przy-
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dzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez termi-
nale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, 
usługi zapewniania dostępu do treści portali internetowych, 
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiada-
miania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazy-
wania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci tele-
fonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie 
połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron 
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bez-
pośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi 
gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, 
bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, 
zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 503162 (220) 2019 08 05
(731) MARCZAK ZBIGNIEW, Strzelce Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marczak

(531) 02.01.30, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami spożywczymi, usługi w zakresie prowadzenia de-
likatesów i sklepów z artykułami spożywczymi takimi jak 
mięso, wędliny, ryby, przetwory rybne, pieczywo i wyroby 
cukiernicze, owoce i warzywa, nabiał, przyprawy i dodat-
ki do żywności, produkty mączne i zbożowe, napoje i soki, 
piwo, napoje alkoholowe, artykuły garmażeryjne, żywność 
mrożona, konserwy, weki, cukier, słodycze, słodkie i słone 
przekąski.

(210) 503164 (220) 2019 08 06
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) BIOTYNA HASCO
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, leki, 
suplementy diety.

(210) 503165 (220) 2019 08 06
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) BIOTYLEK
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, leki, 
suplementy diety.

(210) 503168 (220) 2019 08 06
(731) CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocławia
(540) (znak słowny)
(540) CANAPHARM
(510), (511) 5 suplementy diety, leki dla ludzi, olejki lecznicze.

(210) 503170 (220) 2019 08 06
(731) CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DOKTORFON
(510), (511) 9 słuchawki telefoniczne, gniazda telefonicz-
ne, łącznice telefoniczne, terminale telefoniczne, modemy 
telefoniczne, zestawy telefoniczne, karty telefoniczne, tele-
foniczne (przewody -), kable telefoniczne, przewody tele-
foniczne, wtyczki telefoniczne, futerały na telefony, złącza 
do telefonów, baterie do telefonów, kodowane karty telefo-
niczne, magnetyczne przewody telefoniczne, głowice kabli 
telefonicznych, etui na telefony komórkowe, osłony na te-
lefony komórkowe, klawiatury do telefonów komórkowych, 
zestawy słuchawkowe do telefonów, paski do telefonów ko-
mórkowych, baterie do telefonów komórkowych, uchwyty 
samochodowe do telefonów, głośniki do telefonów komór-
kowych, ładowarki do telefonów komórkowych, wyświe-
tlacze do telefonów komórkowych, instalacje telefoniczne 
do samochodów, pokrowce na słuchawki telefoniczne, ka-
ble do przedłużaczy telefonicznych, słuchawki do aparatów 
telefonicznych, puszki połączeniowe kabli telefonicznych, 
paski do słuchawek telefonicznych, skórzane etui na telefony 
komórkowe, futerały na telefony [specjalnie dopasowane], 
urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, 
futerały dopasowane do telefonów komórkowych, uchwyty 
przystosowane do telefonów komórkowych, nośniki dosto-
sowane do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe 
do telefonów komórkowych, przewody USB do telefonów 
komórkowych, stacje dokujące do telefonów komórkowych, 
obudowy wymienne do telefonów komórkowych, słuchaw-
ki douszne do telefonów komórkowych, zestawy głośno-
mówiące do telefonów komórkowych, głośniki pomocnicze 
do telefonów komórkowych, przejściówki do kabli telefo-
nów komórkowych, moduły wyświetlacza do telefonów 
komórkowych, baterie dodatkowe do telefonów komór-
kowych, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, 
pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, oprogra-
mowanie informatyczne do telefonów komórkowych, opro-
gramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, papie-
rowe pokrowce na słuchawki telefoniczne, gniazda wtykowe 
do przedłużaczy telefonicznych, kurzoodporne gniazdka 
do wtyczek telefonów komórkowych, złącza do telefonów 
komórkowych do pojazdów, etui z klapką do telefonów ko-
mórkowych, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zesta-
wy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, uchwyty na deskę 
rozdzielczą na telefony komórkowe, zestawy do korzystania 
z telefonu bez użycia rąk, osłony do ekranów telefonów ko-
mórkowych w formie folii, złącza pośrednie do podłączania 
telefonów do aparatów słuchowych, ładowarki do telefonów 
komórkowych, do użytku w pojazdach, bezprzewodowe ze-
stawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komór-
kowymi, sprzęt do korzystania z telefonów komórkowych 
bez użycia rąk, uchwyty do korzystania z telefonów komór-
kowych bez użycia rąk, mikrofony do używania bez użycia 
rąk do telefonów komórkowych, zatyczki do gniazdek telefo-
nów komórkowych zapobiegające dostawaniu się kurzu, pa-
mięci USB z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami 
komórkowymi, futerały do telefonów komórkowych ze skó-
ry lub z imitacji skóry, futerały do telefonów komórkowych 
z materiału lub z materiałów tekstylnych, zestawy na biurko 
lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, 
umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez uży-
cia rąk, 37 naprawa telefonów, naprawa telefaksów, naprawa 
aparatów telefonicznych, instalowanie i naprawa telefonów, 
naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych.
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(210) 503172 (220) 2019 08 06
(731) M AERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się w powietrzu 
i przestrzeni kosmicznej, pojazdy do poruszania się po wo-
dzie, lądowe pojazdy i środki transportu, części i akcesoria 
do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni ko-
smiczne], samoloty, samoloty ultralekkie, 37 naprawa samo-
lotów, naprawa pojazdów lądowych, serwisowanie, naprawa 
i konserwacja pojazdów, 39 transport lotniczy, transport 
pasażerski, usługi wynajmu związane z transportem i ma-
gazynowaniem, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi 
frachtowe, usługi kurierskie, usługi dostarczania poczty, usłu-
gi dostarczania przesyłek, usługi organizowania wycieczek, 
transport morski, wypożyczanie środków transportu, trans-
port trans pasażerski.

(210) 503173 (220) 2019 08 06
(731) MRACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) M RACING
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, 
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie 
produktów w mediach, dla celów sprzedaży detalicznej, 
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, poszukiwanie 
w zakresie patronatu, rozlepianie plakatów reklamowych, 
pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, public 
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama 
radiowa, reklama, reklama bilbordowa, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, usługa przygotowania rekla-
my prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi 
menadżerskie dla sportowców, wynajmowanie nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, out-
sourcing, 41 fotografie, chronometraż imprez sportowych, 
informacja o imprezach rozrywkowych, kultura fizyczna, or-
ganizowanie obozów sportowych, udostępnianie obiektów 
i urządzeń sportowych, usługi trenerskie, wynajmowanie 
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
organizowanie zawodów sportowych.

(210) 503184 (220) 2019 08 06
(731) M AERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) M AERO
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się w powietrzu 
i przestrzeni kosmicznej, pojazdy do poruszania się po wo-
dzie, lądowe pojazdy i środki transportu, części i akcesoria 
do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni ko-
smicznej, samoloty, samoloty ultralekkie, 37 naprawa samo-
lotów, naprawa pojazdów lądowych, serwisowanie, naprawa 

i konserwacja pojazdów, 39 transport lotniczy, transport 
pasażerski, usługi wynajmu związane z transportem i ma-
gazynowaniem, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi 
frachtowe, usługi kurierskie, usługi dostarczania poczty, usłu-
gi dostarczania przesyłek, usługi organizowania wycieczek, 
transport morski, wypożyczanie środków transportu, trans-
port trans pasażerski.

(210) 503195 (220) 2019 08 06
(731) JEZIORSKI PAWEŁ TIFARM, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) xmil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, środki i tabletki zmniejszające 
i zwiększające apetyt do celów medycznych, białko do ce-
lów medycznych i jako suplementy diety, błonnik pokarmo-
wy, dietetyczna żywność i napoje, suplementy i preparaty 
ziołowe, mineralne suplementy diety, preparaty medyczne 
na odchudzanie, odżywcze suplementy diety, preparaty 
witaminowe, probiotyki, suplementy żywnościowe, suple-
menty diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety 
w postaci proszków, granulatów, kapsułek, tabletek, olejów, 
płynów, suplementy diety zawierające enzymy, suplemen-
ty diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy 
diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające sie-
mię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suple-
menty diety sporządzone głównie z minerałów, suplemen-
ty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety 
składające się z aminokwasów, suplementy diety składające 
się z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, mieszane preparaty witaminowe, dodatki dietetycz-
ne, dodatki witaminowe i mineralne, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, rozpowszechnianie materiałów, reklama za pośrednic-
twem Internetu, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej 
sprzedaży odzieży, usługi prowadzenia hurtowej i detalicz-
nej sprzedaży oraz reklama suplementów diety, usługi pro-
wadzenia hurtowej i detalicznej sprzedaży farmaceutyków, 
preparatów witaminowych i medycznych, dietetycznej żyw-
ności i napojów, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej 
sprzedaży prozdrowotnej i ekologicznej żywności, 44 ośrod-
ki zdrowia, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze 
i udzielanie informacji w zakresie zdrowia, usługi medycyny 
alternatywnej, usługi medyczne, usługi terapeutyczne, usłu-
gi klinik medycznych.

(210) 503214 (220) 2019 08 06
(731) TARGI KSIĄŻKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warszawski Salon Książki
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(531) 20.07.01, 04.02.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 książki, wydawnictwa zwarte, czasopisma, 
broszury, albumy, foldery, 35 organizacja targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie akcji 
promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszyst-
kich nośnikach, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie za-
rządzania i organizacji firm, doradztwa handlowego, badania 
rynku, wyszukiwania kontrahentów, pozyskiwanie i systema-
tyzacja danych komputerowych baz danych, 41 organizacja 
wystaw związanych z kulturą i edukacją, sympozjów, konfe-
rencji, szkoleń i seminariów, wypożyczanie książek, publiko-
wanie książek.

(210) 503218 (220) 2019 08 06
(731) MOVE ON AKADEMIA TAŃCA SPORTOWEGO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOVE ON

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi klu-
bów sportowych, usługi w zakresie nauki tańca, lekcje gim-
nastyki, prowadzenie zajęć fitness, edukacja sportowa, szko-
lenia zawodników sportowych, organizowanie pokazów tań-
ca, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja 
konkursów tanecznych, organizowanie obozów sportowych, 
udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, udostępnianie 
sal gimnastycznych, usługi rekreacyjne.

(210) 503233 (220) 2019 08 07
(731) GRUPA INWESTYCYJNA GRANIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kartuzy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANIT GRUPA INWESTYCYJNA

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, 
nadzór budowlany, murowanie, izolowanie budynków.

(210) 503236 (220) 2019 08 07
(731) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Lider PLUS

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spa-
linowe, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, 
przycinarki, nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcucho-
we, ciągniki ogrodnicze jednoosiowe, pługi, glebogryzarki, 
zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze 
ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, 
spawarki, palniki gazowe, agregaty prądotwórcze, 8 kosiarki 
ogrodowe ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne ste-
rowane ręcznie, 35 pokazy towarów, informacja handlowa, 
reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz 
osób trzecich, internetowe przekazywanie informacji teksto-
wej i obrazowej na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, 
usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysył-
kowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych, 
ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów 
i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa.

(210) 503260 (220) 2019 08 07
(731) TRZCIŃSKI ANDRZEJ, TRZCIŃSKA GRAŻYNA 

P.I.W.W.N.O.O.I.N. HYDROKOMPLET  
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Wieś

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDROVIT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 1 nawozy rolnicze, środki chemiczne dla ogrod-
nictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, nawozy dla rolnic-
twa, preparaty chemiczne do użyźniania gleby.

(210) 503267 (220) 2019 08 07
(731) TRZCIŃSKI ANDRZEJ, TRZCIŃSKA GRAŻYNA 

P.I.W.W.N.O.O.I.N. HYDROKOMPLET  
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Wieś

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bella

(531) 05.05.20, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 ziemia do upraw, ziemia torfowa, ziemia 
próchnicza, ziemia okrzemkowa.

(210) 503305 (220) 2019 08 08
(731) BANAŚ BARTŁOMIEJ B2B, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) RESTAURACJA CECHOWA

(531) 11.01.05, 07.03.02, 07.03.11, 13.01.08, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, 
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z two-
rzyw sztucznych, pudełka kartonowe, pudełka tekturowe, 
pudełka z papieru, fotografie, w tym lokali i ukazujące po-
trawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania 
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych o restauracjach, prezento-
wanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Inter-
net, 43 usługi gastronomiczne świadczone przez: restaura-
cje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, 
zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 503330 (220) 2019 08 09
(731) ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 
programowe do pobrania do użytku z drukarkami trójwy-
miarowymi, cyfrowe drukarki kolorowe, cyfrowe skanery 
wejścia i wyjścia, drukarki, drukarki atramentowe, drukarki 
atramentowe do drukowania w kolorze, drukarki atramento-
we do dokumentów, drukarki atramentowe kolorowe do do-
kumentów, drukarki bezuderzeniowe, drukarki do błon su-
chych, drukarki do dokumentów do komputerów, drukarki 
dyskretyzujące, drukarki fotograficzne, drukarki kolorowe, 
drukarki kodów kreskowych, drukarki igłowe, drukarki koloro-
we do dokumentów, drukarki komputerowe, drukarki lasero-
we, drukarki laserowe do błon suchych, drukarki laserowe 
do dokumentów, drukarki optyczne, drukarki mozaikowe, 
drukarki plotery, drukarki rozetkowe, drukarki termiczne, dru-
karki uderzeniowe, drukarki umożliwiające współdzielenie 
portów, drukarki wielofunkcyjne [MFP], drukarki z wyjściami 
zintegrowanymi, głowice drukarek, głowice drukarek atra-
mentowych, głowice drukarek termicznych, głowice drukar-
skie do drukarek atramentowych, głowice drukarskie do dru-
karek komputerowych, głowice drukarskie do ploterów, ka-
ble do drukarek, kartridże bez tonera [puste] do drukarek la-
serowych, kartridże na toner, nienapełnione, do drukarek, 
kartridże z tuszem w postaci stałej [puste] do drukarek atra-

mentowych, konwertery do drukarek, kopiarki cyfrowe kolo-
rowe, kopiarki elektrostatyczne, kopiarki fotostatyczne, ko-
piarki termiczne, kserograficzne kopiarki, kserografy, łado-
warki, laserowe drukarki kolorowe, laserowe drukarki koloro-
we do dokumentów, liczniki wydruków, maszyny do fotoko-
piowania, maszyny do kopiowania, naboje na tusz, nienapeł-
nione, do drukarek i fotokopiarek, peryferyjne urządzenia 
komputerowe, programy do drukarek, oprogramowanie 
biurowe, oprogramowanie bufora wydruku, oprogramowa-
nie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie 
do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do serwera 
wydruku, oprogramowanie do sterowania drukarkami kolo-
rowymi, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami 
oraz do baz danych, oprogramowanie komputerowe do ska-
nowania obrazów i dokumentów, oprogramowanie spoole-
ra wydruku, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie 
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, rozgałęźniki [huby] do drukarek, samodzielne 
urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki i fak-
su, serwery w chmurze, serwery wydruku, skanery, skanery 
3D, skanery biometryczne, skanery digitalizujące, skanery 
do przetwarzania cyfrowego, skanery elektroniczne, skanery 
luminescencyjne, skanery obrazów, skanery optyczne, ska-
nery płyt drukarskich, skanery ręczne, skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], skanery [urządzenia wejściowe], 
sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do przesyłu da-
nych, sprzęt USB [uniwersalnej magistrali szeregowej], ste-
rowniki drukarek umożliwiające współdzielenie portów, ste-
rowniki drukarki laserowej, sterowniki oprogramowania 
do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi kom-
puterowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację 
między sobą, sterowniki urządzeń, sterowniki urządzeń 
i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, stojaki 
do drukarek, stojaki na sprzęt komputerowy, suche drukarki 
laserowe, telekopiarki, urządzenia do drukowania odbitek fo-
tograficznych, urządzenia do kopiowania, urządzenia do mo-
nitorowania stanu tuszu, urządzenia do powiększania [foto-
grafia], urządzenia do przechowywania danych, urządzenia 
do przesyłania obrazu, urządzenia do przesyłania danych, 
urządzenia do przesyłania i odbierania faksów, urządzenia 
do przetwarzania obrazów, urządzenia do skanowania obra-
zów, urządzenia do wykonywania odbitek fotograficznych, 
urządzenia i przyrządy kserograficzne, urządzenia faksujące, 
urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządzenia 
i przyrządy kserograficzne, urządzenia pamięci, urządzenia 
peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi 
urządzeniami inteligentnymi, urządzenia wejściowe do kom-
puterów, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowa-
nia, urządzenie pozwalające na korzystanie z drukarki wielu 
użytkownikom, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
walizki specjalnie przystosowane do przenoszenia drukarek 
komputerowych, wideodrukarki, wkłady atramentowe, nie-
napełnione, do fotokopiarek, wkłady atramentowe, niena-
pełnione, do drukarek komputerowych, wskaźniki cyfrowe, 
wskaźniki ilości, wtyczki typu jack, wyświetlacze, zapisane 
pliki danych, 35 usługi w zakresie powielania [kopiowania], 
wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, wynajem urzą-
dzeń biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania, wypo-
życzanie maszyn do pisania i kopiarek, 37 aktualizacja kom-
puterowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, 
czyszczenie maszyn, demontaż maszyn, diagnostyczne 
usługi konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, 
diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie fotokopia-
rek, instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego do sie-
ci komputerowych i dostępu do Internetu, instalacja i napra-
wa sprzętu komputerowego, instalacja kabli do dostępu 
do Internetu, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, in-
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stalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, in-
stalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputero-
wych i technologii informacyjnej, instalacja, konserwacja 
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja maszyn, 
instalacja maszyn biurowych, instalacja okablowania w biu-
rach w celu umożliwienia przesyłania danych, instalacja sieci 
komputerowych, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do In-
ternetu, instalacja sprzętu i wyposażenia do konferencji elek-
tronicznych, instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu 
do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego do syste-
mów komputerowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, 
instalacja systemów komputerowych, instalowanie bezprze-
wodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodo-
wych lokalnych sieci komputerowych, instalowanie bezprze-
wodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodo-
wych sieci LAN, instalowanie i naprawa komputerów, instalo-
wanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalowanie 
komputerów, instalowanie, konserwacja oraz naprawa ma-
szyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i na-
prawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, instalowanie, konserwowanie i naprawianie kom-
puterów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, insta-
lowanie okablowania w biurach w celu umożliwienia przesy-
łania danych, instalowanie sprzętu komputerowego, instalo-
wanie urządzeń biurowych, instalowanie urządzeń sieci ko-
munikacyjnych, konserwacja i naprawa drukarek 3D, konser-
wacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i napra-
wa sieci transmisji danych, konserwacja i naprawa sieci, 
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa 
systemów komunikacyjnych, konserwacja i naprawy kompu-
terów, konserwacja komputerów, konserwacja maszyn biu-
rowych, konserwacja sieci transmisji danych, konserwacja 
sprzętu komputerowego [hardware], konserwacja sprzętu 
łącznościowego, konserwacja urządzeń biurowych, konser-
wacja urządzeń do przetwarzania danych, konserwacja urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, modernizowanie sprzętu kom-
puterowego, napełnianie pustych pojemników z tonerem, 
naprawa fotokopiarek, naprawa i konserwacja sprzętu kom-
puterowego i telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja 
sprzętu komputerowego do urządzeń przetwarzających 
dane, naprawa komputerów, naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki papieru, na-
prawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, napra-
wa lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyj-
nych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektro-
nicznych, naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, na-
prawa lub konserwacja maszyn i urządzeń introligatorskich, 
naprawa maszyn, naprawa maszyn biurowych, naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, naprawa maszyn i urządzeń 
telekomunikacyjnych, naprawa sprzętu komputerowego, na-
prawa telefaksów, naprawa urządzeń elektronicznych, na-
prawy lub konserwacja komputerów, ponowna kalibracja 
urządzeń przetwarzających dane, ponowne napełnianie po-
jemników z tuszem [kaset] do drukarek, ponowne napełnia-
nie pojemników z tuszem do maszyn do pisania, ponowne 
napełnianie pojemników z tuszem do drukarek, ponowne 
napełnianie pojemników z tuszem [kaset] do maszyn do pi-
sania, ponowne napełnianie tuszem taśm do maszyn do pi-
sania, ponowne napełnianie tuszem taśm do drukarek, prze-
gląd maszyn, przygotowanie danego miejsca pod instalację 
sprzętu komputerowego, regeneracja i napełnianie tonerów 
i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo znisz-
czonych, remont maszyn, renowacja maszyn, serwis urzą-
dzeń elektronicznych, udzielanie informacji związanych z in-

stalacją maszyn, usługi diagnostyczno - konserwacyjne w za-
kresie komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji 
komputerów, usługi instalacji komputerów, usługi instalacji 
maszyn, usługi konserwacji komputerów, usługi konserwacji 
maszyn, usługi konserwacyjne w zakresie sprzętu kompute-
rowego, usługi konsultacyjne związane z instalacją, konser-
wacją i naprawą sprzętu komputerowego, usługi moderniza-
cji i przekształcania maszyn, usługi naprawy komputerów, 
usługi ponownego napełniania pojemników z tuszem, usłu-
gi w zakresie instalowania i konserwacji komputerów, usługi 
w zakresie napełniania kartridżów na tusz, wynajem urzą-
dzeń do zszywania (do łączenia zszywkami), wyposażanie 
wnętrz biur, wyposażanie wnętrz pomieszczeń firmowych, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn drukarskich, 40 dostarczanie informacji dotyczących 
obróbki materiałów, druk sitowy, druk typograficzny, druk 
wywabowy, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie cyfro-
we, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów 
i zdjęć, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, 
drukowanie fotograficzne, drukowanie fotografii z nośników 
cyfrowych, drukowanie książek, drukowanie litograficzne, 
drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towa-
rach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, 
drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie offseto-
we, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach pre-
zentów, drukowanie portretów, drukowanie przezroczy foto-
graficznych, drukowanie reklam, drukowanie szablonów, 
drukowanie wklęsłe, drukowanie wzorów, drukowanie wzo-
rów dla osób trzecich, drukowanie zdjęć, drukowanie znacz-
ków, introligatorstwo, kolacjonowanie maszynopisów [opra-
wy introligatorskie], kolacjonowanie materiałów kopiowa-
nych [oprawy introligatorskie], kolacjonowanie materiałów 
drukowanych [oprawy introligatorskie], kopiowanie zdjęć, la-
minowanie papieru, niszczenie dokumentów, obróbka foto-
graficzna, obróbka i przetwarzanie papieru, oprawa doku-
mentów, przetwarzanie przeźroczy i druków, recykling pa-
pieru, udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, 
udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn intro-
ligatorskich, udzielanie informacji związanych z usługami in-
troligatorskimi, udzielanie informacji związanych z usługami 
drukowania fotograficznego, udzielanie informacji związa-
nych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich, 
udzielanie informacji związanych z usługami obróbki papie-
ru, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumen-
tów na zamówienie, usługi drukowania, usługi druku na tka-
ninach, usługi druku offsetowego, usługi niszczenia doku-
mentów, usługi powielania 3D, usługi składania druku, usługi 
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, usługi 
wykańczania druków [składanie], usługi wykańczania dru-
ków, usługi wykańczania druków [cięcie], usługi wykańczania 
druków [introligatorstwo], wynajem drukarek 3D, wynajem 
maszyn i urządzeń drukarskich, wynajem maszyn i urządzeń 
do wykańczania zdjęć, wynajem maszyn i urządzeń do ob-
róbki papieru, wynajem maszyn i urządzeń do drukowania 
zdjęć, wynajem maszyn introligatorskich, wypożyczanie 
sprzętu introligatorskiego, wypożyczanie urządzeń do wy-
druku odbitek fotograficznych, 42 chmura obliczeniowa, do-
radztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmu-
rze obliczeniowej, dzierżawa urządzeń komputerowych, in-
stalowanie i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogra-
mowania komputerowego, rozwiązywanie problemów 
z oprogramowaniem [pomoc techniczna], udzielanie porad 
technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem 
komputerowym, usługi konsultacyjne związane z oprogra-
mowaniem komputerowym, usługi pomocy technicznej 
związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacja-
mi, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
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kodowania danych, wynajem urządzeń peryferyjnych 
do komputerów, wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompute-
rowych.

(210) 503342 (220) 2019 08 09
(731) STOWARZYSZENIE BIEG PIASTÓW, Szklarska Poręba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEGPIASTÓW

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty i sygnalizatory akustyczne, automaty 
biletowe, automatyczne dystrybutory, balony meteorolo-
giczne, busole, aparaty do rejestrowania czasu, czytniki, 
dane na nośnikach magnetycznych i optycznych, daszki-
-osłony oczu, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 
dyski kompaktowe i optyczne, dyskietki, dyski magnetyczne, 
dzwonki, ekrany, gwizdki alarmowe ostrzegawcze i sygna-
lizacyjne, kamizelki ratunkowe, kapoki, karty magnetyczne 
i identyfikacyjne, kasety, kaski ochronne, dyski kompaktowe, 
lasery nie do celów medycznych, lornetki, maski ochronne, 
modemy, nośniki informacji magnetyczne i optyczne, kaski 
i maski ochronne, okulary przeciwsłoneczne, pasy ratunko-
we, parkometry, procesory i tekstu, programy komputerowe 
i systemu operacyjnego, okulary i osłony przeciwoślepienio-
we, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpie-
czające przed wypadkami, sieci ratownicze, szyldy świecące, 
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tarcze odblaskowe no-
szone na ubraniu w celu zapobieganiu wypadkom drogo-
wym, taśmy wideo magnetyczne, tratwy ratunkowe, kaski, 
16 stemple do adresów, afisze, tablice ogłoszeniowe karto-
nowe lub papierowe na afisze albumy, almanachy, atlasy, ar-
tykuły szkolne, bibuły, bielizna stołowa-papierowa, bilety, ar-
tykuły biurowe, blankiety, bloki, błony z tworzyw sztucznych 
do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowana 
do pakowania, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa, 
czasopisma, diagramy, druki, emblematy, etykiety nie z ma-
teriału, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze, 
fotografie, gazety, mapy geograficzne, globusy, grafiki, karty 
do gry, introligatorstwo i materiały, kalendarze, karty - zawia-
domienia i muzyczne z życzeniami, katalogi, komiksy, kom-
pasy do wytyczania tras, konfetii, żetony kontrolne, koperty, 
książki, podstawki pod kufle do piwa, litografie, mapy, mate-
riały piśmienne, naklejki adresowe, notesy, numeratory, obra-
zy, obrusy papierowe, ołówki, papier do pakowania, papier, 
periodyki, materiały piśmienne, plany, karty i znaczki pocz-
towe, podręczniki, prospekty, publikacje, rejestry, ręczniki 
papierowe, rolety papierowe, rysunki, serwetki papierowe, 
śpiewniki, papier świecący, torby do pakowania i na śmie-
ci, 25 apaszki, berety, bielizna, osobista, przeciw potowa 
i wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, buty narciarskie i sznurowa-
ne, krótkie botki, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki 
z daszkiem, daszki, dżerseje, getry, fartuchy, kalosze, kami-
zelki, kapelusze, ubrania dla narciarzy, konfekcja odzieżowa, 
kołnierzyki, koszule, krawaty, marynarki, nakrycia głowy, buty 
narciarskie, nauszniki, obuwie i sportowe, artykuły odzie-
żowe, palta, rękawice, skarpetki, obuwie sportowe, swetry, 
trykoty bez zapięcia, szale, szelki, nakrycia głowy, bielizna, 
bluzy, spodnie sportowe, spodenki, buty, czapki, rękawicz-
ki, stroje narciarskie, nakrycia głowy buggy/kominy, obuwie 
sportowe, skarpety, kurtki, odzież termoaktywna, 28 bobsle-
je, deski surfingowe, przyrządy do ćwiczeń sportowych, kije 

hokejowe, liny wspinaczkowe, łyżwy, maski karnawałowe, 
narty, narty: krawędzie, pokrycie ślizgów, skrobaki i ich wią-
zania, ochraniacze łokci, sanki, wiązania, 35 doradztwo i za-
rządzanie w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, 
informacje o plikach komputerowych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy: prasowe, radiowe i telewizyjne, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, 38 agencje 
informacyjne i prasowe, emisja radiowa i telewizyjna, prze-
syłanie informacji, komputerowe przesyłanie informacji tek-
stowej i obrazowej, łączność poprzez sieć światłowodów 
i terminale komputerowe, łączność, radiowa, telefoniczna 
i telegraficzna, połączenia ze światowa siecią komputero-
wa za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, 
radiofonia, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, transmi-
sja programów telewizyjnych, 39 akcje ratunkowe, usługi 
autobusowe, biura turystyczne, dystrybucja: gazet, kore-
spondencji i przesyłek, organizowanie podróży i wycieczek, 
wynajmowanie miejsc na parkowanie, usługi nawigacyjne, 
pilotaż, pośrednictwo transportowe, usługi ratownicze, re-
zerwacje miejsc na podróż, transport pasażerski, agencje tu-
rystyczne, turystyka - zwiedzanie, organizowanie wycieczek, 
wypożyczanie pojazdów, turystyka, 41 edukacja, produkcja 
filmów, kultura fizyczna, chronometraż imprez sportowych, 
kultura fizyczna, organizowanie: obozów, zawodów spor-
towych i sportowo - rekreacyjnych, zwłaszcza sportów maso-
wych w różnych dziedzinach i dyscyplinach w tym masowych 
biegów narciarskich, organizowanie i prowadzenie konferencji 
i zjazdów, parki rozrywki, pensjonaty, rozrywka, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, let-
nich, zimowych, turystyka piesza, turystyka: rowerowa, nordic 
walking, narty, 43 bary, domy turystyczne, hotele, kawiarnie, 
eksploatacja terenów kempingi, motele, pensjonaty, rezer-
wacja miejsc w pensjonatach, restauracje, rezerwacja kwater 
i hoteli, snack-bary, stołówki, domy turystyczne, agencje za-
kwaterowań, muzeum, hotele, wypożyczalnie.

(210) 503351 (220) 2019 08 09
(731) STOWARZYSZENIE BIEG PIASTÓW, Szklarska Poręba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEGPIASTÓW

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty i sygnalizatory akustyczne, automaty 
biletowe, automatyczne dystrybutory, balony meteorolo-
giczne, busole, aparaty do rejestrowania czasu, czytniki, 
dane na nośnikach magnetycznych i optycznych, daszki-
-osłony oczu, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 
dyski kompaktowe i optyczne, dyskietki, dyski magnetyczne, 
dzwonki, ekrany, gwizdki alarmowe ostrzegawcze i sygna-
lizacyjne, kamizelki ratunkowe, kapoki, karty magnetyczne 
i identyfikacyjne, kasety, kaski ochronne, dyski kompaktowe, 
lasery nie do celów medycznych, lornetki, maski ochronne, 
modemy, nośniki informacji magnetyczne i optyczne, kaski 
i maski ochronne, okulary przeciwsłoneczne, pasy ratunko-
we, parkometry, procesory i tekstu, programy komputerowe 
i systemu operacyjnego, okulary i osłony przeciwoślepienio-
we, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpie-
czające przed wypadkami, sieci ratownicze, szyldy świecące, 
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tarcze odblaskowe no-
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szone na ubraniu w celu zapobieganiu wypadkom drogo-
wym, taśmy wideo magnetyczne, tratwy ratunkowe, kaski, 
16 stemple do adresów, afisze, tablice ogłoszeniowe karto-
nowe lub papierowe na afisze albumy, almanachy, atlasy, ar-
tykuły szkolne, bibuły, bielizna stołowa-papierowa, bilety, ar-
tykuły biurowe, blankiety, bloki, błony z tworzyw sztucznych 
do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowana 
do pakowania, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa, 
czasopisma, diagramy, druki, emblematy, etykiety nie z ma-
teriału, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze, 
fotografie, gazety, mapy geograficzne, globusy, grafiki, karty 
do gry, introligatorstwo i materiały, kalendarze, karty - zawia-
domienia i muzyczne z życzeniami, katalogi, komiksy, kom-
pasy do wytyczania tras, konfetii, żetony kontrolne, koperty, 
książki, podstawki pod kufle do piwa, litografie, mapy, mate-
riały piśmienne, naklejki adresowe, notesy, numeratory, obra-
zy, obrusy papierowe, ołówki, papier do pakowania, papier, 
periodyki, materiały piśmienne, plany, karty i znaczki pocz-
towe, podręczniki, prospekty, publikacje, rejestry, ręczniki 
papierowe, rolety papierowe, rysunki, serwetki papierowe, 
śpiewniki, papier świecący, torby do pakowania i na śmie-
ci, 25 apaszki, berety, bielizna, osobista, przeciw potowa 
i wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, buty narciarskie i sznurowa-
ne, krótkie botki, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki 
z daszkiem, daszki, dżerseje, getry, fartuchy, kalosze, kami-
zelki, kapelusze, ubrania dla narciarzy, konfekcja odzieżowa, 
kołnierzyki, koszule, krawaty, marynarki, nakrycia głowy, buty 
narciarskie, nauszniki, obuwie i sportowe, artykuły odzieżo-
we, palta, rękawice, skarpetki, obuwie sportowe, swetry, try-
koty bez zapięcia, szale, szelki, nakrycia głowy, bielizna, bluzy, 
spodnie sportowe, spodenki, buty, czapki, rękawiczki, stroje 
narciarskie, nakrycia głowy buggy/kominy, obuwie sporto-
we, skarpety, kurtki, odzież termoaktywna, 28 bobsleje, deski 
surfingowe, przyrządy do ćwiczeń sportowych, kije hoke-
jowe, liny wspinaczkowe, łyżwy, maski karnawałowe, narty, 
narty: krawędzie, pokrycie ślizgów, skrobaki i ich wiązania, 
ochraniacze łokci, wiązania, 35 doradztwo i zarządzanie 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, dystrybucja materiałów reklamowych, informacje 
o plikach komputerowych, komputerowe zarządzanie pli-
kami, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
my: prasowe, radiowe i telewizyjne, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, 38 agencje infor-
macyjne i prasowe, emisja radiowa i telewizyjna, przesyłanie 
informacji, komputerowe przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej, łączność poprzez sieć światłowodów i termina-
le komputerowe, łączność, radiowa, telefoniczna i telegra-
ficzna, połączenia ze światowa siecią komputerowa za po-
średnictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, radiofonia, 
przekaz satelitarny, telewizja kablowa, transmisja programów 
telewizyjnych, 39 akcje ratunkowe, usługi autobusowe, biura 
turystyczne, dystrybucja: gazet, korespondencji i przesyłek, 
organizowanie podróży i wycieczek, wynajmowanie miejsc 
na parkowanie, usługi nawigacyjne, pilotaż, pośrednictwo 
transportowe, usługi ratownicze, rezerwacje miejsc na po-
dróż, transport pasażerski, agencje turystyczne, turystyka 
- zwiedzanie, organizowanie wycieczek, wypożyczanie po-
jazdów, turystyka, 41 edukacja, produkcja filmów, kultura fi-
zyczna, chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, 
organizowanie: obozów, zawodów sportowych i sportowo 
- rekreacyjnych, zwłaszcza sportów masowych w różnych 
dziedzinach i dyscyplinach w tym masowych biegów nar-
ciarskich, organizowanie i prowadzenie konferencji i zjazdów, 
parki rozrywki, pensjonaty, rozrywka, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, organizowanie zawodów sportowych, letnich, 
zimowych, turystyka piesza, turystyka rowerowa, nordic wal-
king, narty, 43 bary, domy turystyczne, hotele, kawiarnie, eks-

ploatacja terenów kempingi, motele, pensjonaty, rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, restauracje, rezerwacja kwater i hote-
li, snack-bary, stołówki, domy turystyczne, agencje zakwate-
rowań, muzeum, hotele, wypożyczalnie.

(210) 503352 (220) 2019 08 09
(731) STOWARZYSZENIE BIEG PIASTÓW, Szklarska Poręba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEGPIASTÓW

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty i sygnalizatory akustyczne, automaty 
biletowe, automatyczne dystrybutory, balony meteorolo-
giczne, busole, aparaty do rejestrowania czasu, czytniki, 
dane na nośnikach magnetycznych i optycznych, daszki-
-osłony oczu, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 
dyski kompaktowe i optyczne, dyskietki, dyski magnetyczne, 
dzwonki, ekrany, gwizdki alarmowe ostrzegawcze i sygna-
lizacyjne, kamizelki ratunkowe, kapoki, karty magnetyczne 
i identyfikacyjne, kasety, kaski ochronne, dyski kompaktowe, 
lasery nie do celów medycznych, lornetki, maski ochronne, 
modemy, nośniki informacji magnetyczne i optyczne, kaski 
i maski ochronne, okulary przeciwsłoneczne, pasy ratunko-
we, parkometry, procesory i tekstu, programy komputerowe 
i systemu operacyjnego, okulary i osłony przeciwoślepienio-
we, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpie-
czające przed wypadkami, sieci ratownicze, szyldy świecące, 
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tarcze odblaskowe no-
szone na ubraniu w celu zapobieganiu wypadkom drogo-
wym, taśmy wideo magnetyczne, tratwy ratunkowe, kaski, 
16 stemple do adresów, afisze, tablice ogłoszeniowe karto-
nowe lub papierowe na afisze albumy, almanachy, atlasy, 
artykuły szkolne, bibuły, bielizna stołowa-papierowa, bilety, 
artykuły biurowe, blankiety, bloki, błony z tworzyw sztucz-
nych do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenero-
wana do pakowania, chorągiewki papierowe, chusteczki 
do nosa, czasopisma, diagramy, druki, emblematy, etykiety 
nie z materiału, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, 
formularze, fotografie, gazety, mapy geograficzne, globusy, 
grafiki, karty do gry, introligatorstwo i materiały, kalendarze, 
karty - zawiadomienia i muzyczne z życzeniami, katalogi, ko-
miksy, kompasy do wytyczania tras, konfetii, żetony kontrol-
ne, koperty, książki, podstawki pod kufle do piwa, litografie, 
mapy, materiały piśmienne, naklejki adresowe, notesy, nu-
meratory, obrazy, obrusy papierowe, ołówki, papier do pa-
kowania, papier, periodyki, materiały piśmienne, plany, karty 
i znaczki pocztowe, podręczniki, prospekty, publikacje, reje-
stry, ręczniki papierowe, rolety papierowe, rysunki, serwetki 
papierowe, śpiewniki, papier świecący, torby do pakowania 
i na śmieci, 25 apaszki, berety, bielizna, osobista, przeciw 
potowa i wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, buty narciarskie 
i sznurowane, krótkie botki, buty sznurowane, chodaki, 
czapki, czapki z daszkiem, daszki, dżerseje, getry, fartuchy, 
kalosze, kamizelki, kapelusze, ubrania dla narciarzy, konfekcja 
odzieżowa, kołnierzyki, koszule, krawaty, marynarki, nakrycia 
głowy, buty narciarskie, nauszniki, obuwie i sportowe, arty-
kuły odzieżowe, palta, rękawice, skarpetki, obuwie sportowe, 
swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szelki, nakrycia głowy, 
bielizna, bluzy, spodnie sportowe, spodenki, buty, czapki, 
rękawiczki, stroje narciarskie, nakrycia głowy buggy/kominy, 
obuwie sportowe, skarpety, kurtki, odzież termoaktywna, 
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28 bobsleje, deski surfingowe, przyrządy do ćwiczeń spor-
towych, kije hokejowe, liny wspinaczkowe, łyżwy, maski kar-
nawałowe, narty, narty: krawędzie, pokrycie ślizgów, skrobaki 
i ich wiązania, ochraniacze łokci, wiązania, 35 doradztwo 
i zarządzanie w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, 
informacje o plikach komputerowych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy: prasowe, radiowe i telewizyjne, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, 38 agencje 
informacyjne i prasowe, emisja radiowa i telewizyjna, prze-
syłanie informacji, komputerowe przesyłanie informacji tek-
stowej i obrazowej, łączność poprzez sieć światłowodów 
i terminale komputerowe, łączność, radiowa, telefoniczna 
i telegraficzna, połączenia ze światowa siecią komputero-
wa za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, 
radiofonia, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, transmi-
sja programów telewizyjnych, 39 akcje ratunkowe, usługi 
autobusowe, biura turystyczne, dystrybucja: gazet, kore-
spondencji i przesyłek, organizowanie podróży i wycieczek, 
wynajmowanie miejsc na parkowanie, usługi nawigacyjne, pi-
lotaż, pośrednictwo transportowe, usługi ratownicze, rezerwacje 
miejsc na podróż, transport pasażerski, agencje turystyczne, tury-
styka - zwiedzanie, organizowanie wycieczek, wypożyczanie 
pojazdów, turystyka, 41 edukacja, produkcja filmów, kultura 
fizyczna, chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, 
organizowanie: obozów, zawodów sportowych i sportowo 
- rekreacyjnych, zwłaszcza sportów masowych w różnych 
dziedzinach i dyscyplinach w tym masowych biegów nar-
ciarskich, organizowanie i prowadzenie konferencji i zjazdów, 
parki rozrywki, pensjonaty, rozrywka, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, organizowanie zawodów sportowych, letnich, 
zimowych, turystyka piesza, turystyka rowerowa, nordic wal-
king, narty, 43 bary, domy turystyczne, hotele, kawiarnie, eks-
ploatacja terenów kempingi, motele, pensjonaty, rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, restauracje, rezerwacja kwater i hote-
li, snack-bary, stołówki, domy turystyczne, agencje zakwate-
rowań, muzeum, hotele, wypożyczalnie.

(210) 503371 (220) 2019 08 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGRODNICZO- 

-LEŚNYCH PROLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prolas

(531) 05.01.02, 05.01.06, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży drewna, 36 usłu-
gi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nie-
ruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomo-
ściami, najem nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania 
mieniem oraz majątkiem, usługi wyceny mienia i majątku, 
44 usługi związane z leśnictwem i gospodarką leśną: wyko-

nawstwo robót leśnych, ścinka i zrywka drewna, zalesienia, 
pielęgnacja upraw leśnych, konserwacja i leczenie drzew, 
likwidacja szkód pobursztynowych, oczyszczanie terenów 
leśnych, usługi ogrodnicze, nasadzenia zieleni, pielęgnacja 
zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zakładanie 
i pielęgnacja ogrodów, zakładanie i pielęgnacja trawników, 
koszenie trawników, nasadzenia drzew i krzewów, doradz-
two i projektowanie związane z leśnictwem, ogrodnictwem 
i zagospodarowywaniem terenów zielonych, opinie i eks-
pertyzy dotyczące szkód leśnych, opinie w zakresie inwenta-
ryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, opinii dendrolo-
giczne, opinie dotyczące wpływu inwestycji na środowisko.

(210) 503372 (220) 2019 08 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGRODNICZO- 

-LEŚNYCH PROLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) PROLAS
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży drewna, 36 usłu-
gi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nie-
ruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomo-
ściami, najem nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania 
mieniem oraz majątkiem, usługi wyceny mienia i majątku, 
44 usługi związane z leśnictwem i gospodarką leśną: wyko-
nawstwo robót leśnych, ścinka i zrywka drewna, zalesienia, 
pielęgnacja upraw leśnych, konserwacja i leczenie drzew, 
likwidacja szkód pobursztynowych, oczyszczanie terenów 
leśnych, usługi ogrodnicze, nasadzenia zieleni, pielęgnacja 
zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zakładanie 
i pielęgnacja ogrodów, zakładanie i pielęgnacja trawników, 
koszenie trawników, nasadzenia drzew i krzewów, doradz-
two i projektowanie związane z leśnictwem, ogrodnictwem 
i zagospodarowywaniem terenów zielonych, opinie i eks-
pertyzy dotyczące szkód leśnych, opinie w zakresie inwenta-
ryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, opinii dendrolo-
giczne, opinie dotyczące wpływu inwestycji na środowisko.

(210) 503380 (220) 2019 08 10
(731) SKIBA ANDRZEJ, Chojnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHABER APARTHOTEL

(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 biura zakwaterowania, hotele, domy tury-
styczne, motele, pensjonaty, usługi hotelowe, usługi restau-
racyjne, wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 503381 (220) 2019 08 11
(731) JAWOREK PRZEMYSŁAW WOJCIECH, Rewal
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pol.holiday
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(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02, 
24.17.25

(510), (511) 35 reklama w Internecie dla osób trzecich, 
39 wycieczki (organizowanie).

(210) 503389 (220) 2019 08 12
(731) KIROV STRATEGIC NEGOTIATORS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFEENERGY.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 książki edukacyjne, drukowane materiały 
szkoleniowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, dru-
kowane materiały edukacyjne, materiały do nauczania, 
35 udostępnianie informacji handlowych, organizowanie 
i prowadzenie spotkań biznesowych, doradztwo i konsul-
tacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo pro-
fesjonalne w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie 
informacji biznesowych i handlowych on-line, doradztwo 
w zakresie efektywności biznesowej, 41 szkolenia eduka-
cyjne, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkole-
niowe i edukacyjne], organizacja szkoleń, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], orga-
nizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakre-
sie samoświadomości, organizowanie szkoleń biznesowych, 
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych, usługi wydawnicze, publikowanie książek 
edukacyjnych.

(210) 503416 (220) 2019 08 12
(731) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYCLOCADIN KADEFARM

(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, 
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, 
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecz-
nicze, preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprze-
daży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, 
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 

leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia so-
czewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, 
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe 
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami 
mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pocho-
dzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami 
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe 
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyj-
ne) jako polepszacze smaku żywności.

(210) 503418 (220) 2019 08 12
(731) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTOCADIN KADEFARM

(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, 
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, 
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecz-
nicze, preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprze-
daży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, 
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia so-
czewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, 
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe 
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami 
mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pocho-
dzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami 
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe 
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyj-
ne) jako polepszacze smaku żywności.

(210) 503429 (220) 2019 08 13
(731) WRÓBEL KRZYSZTOF MODERN EXPO, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODERN SHOP
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(531) 03.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego, detalicznego, w tym 
za pośrednictwem Internetu związane ze sprzedażą: gondoli skle-
powych, lad do celów prezentacji, lad wystawowych przeszklo-
nych nieelektrycznych, lad chłodniczych na żywność, metalowych 
i niemetalowych mebli sklepowych, mebli do ekspozycji produk-
tów w punktach sprzedaży, półek meblowych, regałów sklepo-
wych, stoisk wystawowych, witryn, witryn wystawowych, tablic 
i szyldów reklamowych, koszy i wózków sklepowych, metalowego 
i niemetalowego wyposażenia wystawowego sklepów, wystawo-
wych stojaków handlowych, reklama, reklama za pośrednictwem 
Internetu, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprze-
daży, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dale-
kodystansowej) w kraju lub poza nim, 42 projektowanie wystroju 
wnętrz sklepów, projektowanie wyposażenia sklepów.

(210) 503434 (220) 2019 08 13
(731) MISZCZAK ALICJA IDEAM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iDEAM ideas for Good life

(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradcze i sprzedażowe usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi.

(210) 503435 (220) 2019 08 13
(731) AGERONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Słoneczny dar
(510), (511) 29 chrupki owocowe, dżemy, galaretki jadalne, 
przecier pomidorowy, koncentraty, masło, krem na bazie 
masła, produkty mleczne, mleko, sery, oleje jadalne, owoce 
konserwowane, galaretki owocowe, sałatki owocowe, sałatki 
warzywne, tłuszcze jadalne.

(210) 503436 (220) 2019 08 13
(731) AGERONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dary słońca
(510), (511) 29 chrupki owocowe, dżemy, galaretki jadalne, 
przecier pomidorowy, koncentraty, masło, krem na bazie 
masła, produkty mleczne, mleko, sery, oleje jadalne, owoce 
konserwowane, galaretki owocowe, sałatki owocowe, sałatki 
warzywne, tłuszcze jadalne.

(210) 503439 (220) 2019 08 13
(731) MISZCZAK MARCIN, Łuszczanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Black Cat Beauty & Spa

(531) 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 44 kliniki medyczne, usługi spa, usługi ma-
nicure i pedicure, opieka medyczna i zdrowotna, usługi 
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, specjalistyczna 
opieka zdrowotna, usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej, świadczenie usług w zakresie prowadzenia doku-
mentacji medycznej on-line, z wyjątkiem stomatologii, 
elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, chirurgia 
kosmetyczna, usługi kosmetyczne, analiza kosmetycz-
na, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne 
dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, laserowy 
zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg la-
serowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elek-
troliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, usługi chirurgii kosmetycz-
nej i plastycznej, nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, na-
kładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza 
kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny 
zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usu-
wanie żylaków za pomocą lasera, usługi klinik chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne kuracje wypeł-
niaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informa-
cje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwa-
nie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania 
cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krio-
terapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakłada-
nia makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, 
usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, 
usługi gabinetów odchudzania, planowanie programów 
odchudzających, usługi doradcze w zakresie odchudza-
nia, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie lase-
rowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie żylaków, usłu-
gi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie leczenia medyczne-
go, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, leczenie ko-
smetyczne grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi 
w zakresie terapii za pomocą światła, gabinety pielęgnacji 
skóry, salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich, usłu-
gi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów fry-
zjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, 
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.

(210) 503442 (220) 2019 08 13
(731) WYPIEKI GRUZIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pruszków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIGINAL PRODUCT WYPIEKI GRUZIŃSKIE Georgian 

bakery
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(531) 01.15.05, 05.07.02, 08.01.01, 08.01.07, 09.01.10, 25.01.15, 
26.01.03, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 chleb, bułki, produkty i półprodukty zbo-
żowe, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, produkty 
pszczele, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, bu-
łeczki z dżemem fasolowym, kanapki gotowe, świeża pizza, 
tosty francuskie, bułki nadziewane, bagietki z nadzieniem, 
ciasto na bazie jaj, wyroby piekarnicze składające się z wa-
rzyw i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z warzyw 
i mięsa, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, przekąski 
składające się głównie z chleba, 35 usługi w zakresie prowa-
dzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej i wysyłkowej pieczy-
wa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, wyrobów 
piekarniczych, informacja handlowa, dystrybucja prospek-
tów i próbek, 43 opracowywanie przepisów kulinarnych dla 
celów gastronomicznych, usługi gastronomiczne, usługi ba-
rów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, restauracji, restauracji 
samoobsługowych, zajazdów, stołówek, przygotowywanie 
dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, 
catering.

(210) 503455 (220) 2019 08 13
(731) MARMED SPÓŁKA AKCYJNA, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARMED i słyszę

(531) 26.02.03, 26.02.05, 26.02.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 
26.01.03, 02.09.06

(510), (511) 10 ochraniacze słuchu bez zdolności do od-
twarzania lub przekazywania dźwięku, aparaty słuchowe, 
instrumenty medyczne do użycia jako aparaty słuchowe, 
instrumenty medyczne używane w związku ze słuchem, 
urządzenia do leczenia głuchoty, urządzenia i instrumenty 
medyczne, urządzenia używane w leczeniu zaburzeń słu-
chu, elektryczne aparaty słuchowe, medyczne instrumenty 
słuchowe, programowalne aparaty słuchowe, analogowe 
aparaty słuchowe, cyfrowe aparaty słuchowe, elektronicz-
ne aparaty słuchowe, aparaty do ochrony słuchu, aparaty 
słuchowe sterowane elektrycznie, aparaty słuchowe dla 
niesłyszących, adaptery do aparatów słuchowych, urządze-
nia do badania zaburzeń słuchu, urządzenia używane 
do łagodzenia zaburzeń słuchu, wzmacniacze akustyczne 
jako aparaty słuchowe dla niedosłyszących, wkładki dousz-
ne będące elementami aparatów słuchowych, aparaty słu-
chowe dla osób niesłyszących jako aparaty akustyczne, 
35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ochraniacze słuchu bez zdolności do odtwa-
rzania lub przekazywania dźwięku, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami, aparaty słu-
chowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: instrumenty medyczne do użycia jako 
aparaty słuchowe, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: instrumenty medyczne uży-
wane w związku ze słuchem, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia do le-
czenia głuchoty, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia i instrumenty me-
dyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: urządzenia używane w leczeniu zabu-
rzeń słuchu, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: elektryczne aparaty słuchowe, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-

tami: medyczne instrumenty słuchowe, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: progra-
mowalne aparaty słuchowe, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: analogowe aparaty 
słuchowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: cyfrowe aparaty słuchowe, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: elektroniczne aparaty słuchowe, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: aparaty 
do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: aparaty słuchowe sterowane 
elektrycznie, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: aparaty słuchowe dla niesłyszących, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: adaptery do aparatów słuchowych, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia do badania zaburzeń słuchu, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia używane do łagodzenia zaburzeń słuchu, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wzmacniacze akustyczne jako aparaty słuchowe dla 
niedosłyszących, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: wkładki douszne będące ele-
mentami aparatów słuchowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: aparaty słucho-
we dla osób niesłyszących jako aparaty akustyczne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: preparaty farmaceutyczne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zatyczki do uszu, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: zatyczki do uszu, usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: ochraniacze słuchu bez 
zdolności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: aparaty słuchowe, usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: implanty ślimaka, usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
instrumenty medyczne do użycia jako aparaty słuchowe, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: instrumenty medyczne używane w związku 
ze słuchem, usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: urządzenia do leczenia głuchoty, usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
urządzenia i instrumenty medyczne, usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: urządzenia 
używane w leczeniu zaburzeń słuchu, usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: elektryczne 
aparaty słuchowe, usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: medyczne instrumenty słucho-
we, usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: programowalne aparaty słuchowe, usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ana-
logowe aparaty słuchowe, usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: cyfrowe aparaty słucho-
we, usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: elektroniczne aparaty słuchowe, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: aparaty 
do ochrony słuchu, usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: aparaty słuchowe sterowane 
elektrycznie, usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: aparaty słuchowe dla niesłyszących, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: adaptery do aparatów słuchowych, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia do badania zaburzeń słuchu, usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: urządzenia 
używane do łagodzenia zaburzeń słuchu, usługi handlu 
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hurtowego związane z następującymi produktami: wzmac-
niacze akustyczne jako aparaty słuchowe dla niedosłyszą-
cych, usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wkładki douszne będące elementami apara-
tów słuchowych, usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: aparaty słuchowe dla osób niesły-
szących jako aparaty akustyczne, usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: preparaty farma-
ceutyczne, 37 naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: ochraniacze słuchu bez zdol-
ności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku, napra-
wy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: aparaty słuchowe, naprawy i prace konserwacyj-
ne związane z następującymi produktami: instrumenty 
medyczne do użycia jako aparaty słuchowe, naprawy i pra-
ce konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
instrumenty medyczne używane w związku ze słuchem, 
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: urządzenia do leczenia głuchoty, naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produk-
tami: urządzenia i instrumenty medyczne, naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
urządzenia używane w leczeniu zaburzeń słuchu, naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produk-
tami: elektryczne aparaty słuchowe, naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z następującymi produktami: me-
dyczne instrumenty słuchowe, naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: programo-
walne aparaty słuchowe, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: analogowe aparaty 
słuchowe, naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: cyfrowe aparaty słuchowe, napra-
wy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: elektroniczne aparaty słuchowe, naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
aparaty do ochrony słuchu, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: aparaty słuchowe 
sterowane elektrycznie, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: aparaty słuchowe 
dla niesłyszących, naprawy i prace konserwacyjne związa-
ne z następującymi produktami: adaptery do aparatów słu-
chowych, naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do badania zaburzeń 
słuchu, naprawy i prace konserwacyjne związane z nastę-
pującymi produktami: urządzenia używane do łagodzenia 
zaburzeń słuchu, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: wzmacniacze akustyczne 
jako aparaty słuchowe dla niedosłyszących, naprawy i pra-
ce konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
wkładki douszne będące elementami aparatów słucho-
wych, naprawy i prace konserwacyjne związane z następu-
jącymi produktami: aparaty słuchowe dla osób niesłyszą-
cych jako aparaty akustyczne, 44 dopasowywanie apara-
tów słuchowych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usłu-
gi opieki zdrowotnej, badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, ba-
danie słuchu, doradztwo związane z badaniem słuchu, po-
radnictwo medyczne związane z utratą słuchu.

(210) 503499 (220) 2019 08 19
(731) FRONT DESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) FrontDesk

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 działalność usługowa związana z administra-
cyjną i obsługą biura obsługa recepcji, sekretariatów.

(210) 503500 (220) 2019 08 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE BIFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary Polskie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bifood

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 29.01.04
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, orzechy spreparowa-
ne, soki warzywne do przyrządzania potraw, oleje i tłuszcze, 
mleko i wyroby z mleka, sery, żywność produkowana z ryb, 
owoce i warzywa suszone i konserwowane, mrożone i goto-
wane, zioła ogrodowe konserwowane, 30 kasze, ryż, płatki 
kukurydziane, płatki zbożowe, płatki zbożowe suszone, płatki 
owsiane, wyroby zbożowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze, 
słodycze, mąka i jej przetwory, makarony, sól kuchenna, sól 
do konserwowania żywności, pieprz, papryka, przyprawy, 
kawa, herbata, kakao, majonez, lody, musztarda, miód i jego 
przetwory, 31 świeże owoce i warzywa, otręby zbożowe, 
orzechy, nasiona, ziarna, ziarna surowe, zioła ogrodowe świe-
że, kukurydza, 32 napoje bezalkoholowe, soki warzywne 
i owocowe, nektary, syropy, wyciągi, ekstrakty, koktajle, wody 
mineralne i naturalne.

(210) 503505 (220) 2019 08 14
(731) EAST-WEST DEVELOPMENT OFFICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORANGE OFFICE PARK

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, majątek 
nieruchomy.
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(210) 503509 (220) 2019 08 14
(731) STĘPKOWSKI RYSZARD ZYGMUNT EXPERT, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ExpErt Rok założenia 1995 BIURO TECHNICZNE 

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

(531) 18.01.16, 02.01.02, 02.01.15, 07.03.11, 01.15.11, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 37 usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
bezpieczeństwa, usługi doradcze związane z instalacją sprzę-
tu przeciwpożarowego, przeciwpożarowe zabezpieczanie 
budynków w trakcie budowy, nadzór budowlany, nadzór 
budowlany na miejscu, nadzór nad robotami budowlany-
mi, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, 41 szkol-
nictwo, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, 
szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony 
bezpieczeństwa, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia 
personelu, organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, szkolenia 
dla dorosłych, organizowanie programów szkoleniowych, 
organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie 
kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, 
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, wypożycza-
nie materiałów szkoleniowych, szkolenie i instruktaż, doradz-
two w zakresie szkoleń, usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
usługi w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi doradcze 
w zakresie szkoleń, szkolenie techniczne dotyczące zagro-
żenia pożarowego, kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, 
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, przygoto-
wanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie 
kursów w zakresie szkoleń technicznych, usługi konsulta-
cyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne 
związane ze szkoleniami pracowników, 42 usługi w zakresie 
wspomaganego komputerem projektowania i rysunku tech-
nicznego, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie 
projektowania wspomaganego komputerowo, usługi w za-
kresie projektowania technicznego, usługi opracowywania 
projektów technicznych, usługi konsultacyjne w zakresie 
projektowania, sporządzanie raportów projektowych, oceny 
techniczne związane z projektowaniem, doradztwo tech-
niczne związane z projektowaniem, doradztwo projektowe, 
doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, 
projektowanie systemów sygnalizacji pożaru, projektowanie 
urządzeń gaśniczych, projektowanie wentylacji pożarowej, 
projektowanie oznakowania ewakuacyjnego, projektowanie 
wyposażenia budynków w sprzęt gaśniczy, usługi w zakresie 
ekspertyz technologicznych, sporządzanie ekspertyz tech-
nicznych w związku z przeciwpożarowymi zabezpieczenia-
mi budynków, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, 
konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom, monitoring 
systemów bezpieczeństwa, monitorowanie alarmów prze-
ciwpożarowych, ocena bezpieczeństwa, usługi kontroli za-
bezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi szacowania ryzyka 
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi zabezpieczania 
budynków.

(210) 503510 (220) 2019 08 14
(731) STUCZYŃSKA SYLWIA PPHU RECHNOLAND,  

Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kółko i krzyżyk zabawki i artykuły szkolne

(531) 24.13.25, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papierowe artykuły piśmienne, arkusze pa-
pieru, teczki papierowe, notesy, bloki, upominkowe artykuły 
papiernicze, biurowe artykuły papiernicze, szpilki, teczki, po-
jemniki na artykuły papiernicze, artykuły papiernicze do pisa-
nia, okładki, obwoluty, karty indeksowe, kleje do artykułów pa-
pierniczych, papier w arkuszach, noże do papieru, folie klejące 
do artykułów papierniczych, teczki na dokumenty będące 
artykułami papierniczymi, teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania, artykuły biurowe, bloczki do notowania, bloczki 
do pisania, bloki papierowe, bloki z luźnymi kartkami, cyrkle, 
cyrkle kreślarskie, czyste papierowe zeszyty, długopisy koloro-
we, dozowniki taśmy klejącej, ekierki, etui na przybory do pi-
sania, flamastry zakreślacze, karty indeksowe, kartki do noto-
wania, kartki do korespondencji, kalka techniczna, kalendarze 
na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze kieszonkowe, koper-
ty, kolorowe ołówki grafitowe, kreda, kosze biurkowe na akce-
soria biurkowe, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, 
kredki do kolorowania, linijki, markery do dokumentów, ma-
teriały do pisania, naklejki, organizery do użytku biurowego, 
organizery kieszonkowe, organizery osobiste, papeteria zapa-
chowa, papier do drukarek laserowych, papier do kopiowa-
nia, pinezki, pisaki kolorowe, podkładka na biurko, podkładki 
do papieru do pisania, podstawki do długopisów i ołówków, 
podkładki na biurko, pojemniki na biurko, przyborniki biur-
kowe, przybory do szkicowania, przyrządy do rysowania, se-
gregatory, rozszywacze, taśma klejąca, tablice suchościeralne 
o właściwościach magnetycznych, temperówki, terminarze, 
zakreślacze, zeszyty, zszywacze, zszywki biurowe, zakładki, 
28 zabawki, zabawki drewniane, kolejki zabawki, zabawki 
pluszowe, zabawki wypchane, zabawki mówiące, zabawki 
muzyczne, zabawki elektroniczne, zabawki bujane, zabawki 
bambusowe, zabawki dmuchane, zabawki nakręcane, zabaw-
ki giętkie, zabawki inteligentne, zabawki modułowe, zabawki 
edukacyjne, roboty zabawkowe, zabawki budowlane, zabaw-
ki do wanny, zabawki zawierające skarbonki, mechaniczne za-
bawki akcji, zabawki na baterie, odbijające się zabawki, zabaw-
ki tryskające wodą, zabawki do wody, zabawki do jeżdżenia, 
zabawki do pchania, zabawki do szkicowania, zabawki do pia-
skownicy, zabawki do boksowania, zabawki do piasku, zabaw-
ki do rysowania, zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe 
zabawki, zabawki zdalnie sterowane, nakręcane chodzące 
zabawki, zabawki z tkanin, zabawki do ciągnięcia, zabawki ste-
rowane radiowo, zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, 
zabawki wypchane ziarenkami, zabawki do ściskania, wielo-
częściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki z metalu, zabawki 
mechaniczne [z metalu], elektroniczne zabawki do nauki, za-
bawki akcji na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, 
dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie zwie-
rząt, piszczące zabawki do ściskania, zabawki konstrukcyjne 
zazębiające się, zabawki wykonane z drewna, wielofunkcyjne 
zabawki dla niemowląt, zabawki z tworzyw sztucznych, na-
dmuchiwane zabawki do basenu, zabawki wykonane z gumy, 
nadmuchiwane zabawki do kąpieli, zabawki typu fidget spin-
ner, helikoptery zabawki sterowane radiowo, zabawki do pię-
trowego układania, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zwie-



58 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2019

rzęta zabawki napędzane silnikiem, zabawki w postaci puzzli, 
wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki związane z magią, 
zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, zdalnie sterowa-
ne zabawki elektroniczne, nadmuchiwane zabawki przypomi-
nające pojazdy powietrzne, zabawki uruchamiane za pomocą 
dźwigni, nadmuchiwane zabawki z cienkiej gumy, zabawki 
na kółkach napędzane pedałami, nadmuchiwane zabawki 
w postaci łódek, zabawki, które po otworzeniu wyskakują, za-
bawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki do użytku 
na zewnątrz, zabawki w postaci urządzeń domowych, zabaw-
ki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki do użytku 
w basenach, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, 
zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki 
w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki w posta-
ci mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki do użytku 
w wózkach dziecięcych, zabawki w postaci przekształcanych 
pojazdów-robotów, roboty zabawki sterowane za pomocą ra-
dia, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomuni-
kacyjne, zabawki imitujące przedmioty używane przez doro-
słych w życiu codziennym, 35 sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa artykułów papierniczych, artykułów biurowych, zabawek.

(210) 503511 (220) 2019 08 14
(731) GRENDA ANDRZEJ, Ciechanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cherry&Berry Rational Horticulture

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.16, 02.01.01, 02.01.23
(510), (511) 44 doradztwo agrotechniczne w zakresie 
upraw, doradztwo agrotechniczne w zakresie upraw czere-
śni, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, usługi do-
radcze związane z uprawą roślin, usługi doradcze w zakresie 
upraw w związku z ogrodnictwem, usługi doradcze dotyczą-
ce rolnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, usługi w za-
kresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, 
konsultacje w zakresie rolnictwa, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące używa-
nia nawozu naturalnego w rolnictwie, usługi informacyjne 
dotyczące używania substancji chemicznych w rolnictwie, 
doradztwo związane z sadzeniem drzew.

(210) 503522 (220) 2019 08 15
(731) OWCZAREK MAGDALENA, Rumianek
(540) (znak słowny)
(540) ZISOU
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, stylowe toreb-
ki, torebki wykonane z drewna, paski do torebek na ramię, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa torebek, torebek dam-
skich, stylowych torebek, torebek wykonanych z drewna, 
pasów do torebek na ramię.

(210) 503524 (220) 2019 08 15
(731) OWCZAREK MAGDALENA, Rumianek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZISOU WOODEN ACCESSORIES

(531) 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.11

(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, stylowe toreb-
ki, torebki wykonane z drewna, paski do torebek na ramię, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa torebek, torebek dam-
skich, stylowych torebek, torebek wykonanych z drewna, 
pasków do torebek na ramię.

(210) 503538 (220) 2019 08 16
(731) Nobel Quest International Limited, Road Town, VG
(540) (znak słowny)
(540) HUNN
(510), (511) 9 baterie do elektronicznych papierosów, bate-
rie do urządzeń elektronicznych używanych do ogrzewania 
tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych używanych 
do ogrzewania tytoniu, ładowarki USB do urządzeń elek-
tronicznych używanych do ogrzewania tytoniu, ładowarki 
samochodowe do elektronicznych papierosów, ładowarki 
samochodowe do urządzeń używanych do ogrzewania ty-
toniu, ładowarki do elektronicznych papierosów, 34 tytoń, 
zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, artykuły 
dla palaczy, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry do pa-
pierosów, ustniki do cygarniczek, fajki tytoniowe, cygaretki, 
cygara, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy.

(210) 503546 (220) 2019 08 19
(731) SKURA ANNA WAW PROJECT-ANNA SKURA, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUSA

(531) 06.03.03, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, pobie-
ralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania in-
formacjami, etui na smartfony, etui na okulary, 14 akcesoria 
do biżuterii, amulety, akcesoria do zegarków, amulety bę-
dące biżuterią, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do 
użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami  
z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria emaliowa-
na, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria sztuczna, 
biżuteria w postaci koralików, biżuteria, w tym imitacja bi-
żuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykona-
na z hodowlanych pereł, biżuteria z tworzyw sztucznych, 



Nr  ZT40/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 59

biżuteria ze srebra wysokie] próby, biżuteria ze stopów cyny 
z ołowiem, bransoletki charytatywne, bransoletki identyfika-
cyjne [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki powleka-
ne srebrem, bransoletki przyjaźni, bransoletki z drewnianych 
koralików, bransoletki z koralików, bransoletki z metali szla-
chetnych, bransolety, breloczki do kluczy, części i akcesoria 
do biżuterii, fantazyjna biżuteria, kasetki na biżuterię, kasetki 
na biżuterię [na miarę], kasetki na biżuterię [szkatułki], kasetki 
skórzane na biżuterię, klipsy, kolczyki, kolczyki do piercingu, 
kolczyki do uszu, kolczyki koła, kolczyki powlekane srebrem, 
kolczyki wiszące, kolczyki z metali szlachetnych, koraliki do 
robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki z metali 
szlachetnych do noszenia na kostce, łańcuszki z metali szla-
chetnych, łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, łań-
cuszki z metali szlachetnych na bransoletki, małe szkatułki 
na biżuterię, nie z metali szlachetnych, naszyjniki, naszyjniki 
[biżuteria], naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki z metali 
szlachetnych, ozdoby [biżuteria], pierścionki, pierścionki [bi-
żuteria], pierścionki (wyroby jubilerskie), pierścionki powle-
kane srebrem, pudełka na biżuterię [dopasowane], sztuczna 
biżuteria na ciało, sztuczna biżuteria, 16 etui do notatników, 
etui na paszporty, bloczki do pisania, kalendarze, kalendarze 
drukowane, kalendarze ścienne, kartki z życzeniami, kartony 
do pakowania, kartony do dostarczania towarów, kartony 
z tektury do pakowania, naklejki, nalepki, naklejki [materia-
ły piśmienne], worki z tworzyw sztucznych do pakowania, 
18 torby, torby na obuwie, torby na ubrania, 20 meble, ko-
mody [meble], lustra [meble], meble domowe, meble łazien-
kowe, 24 dekoracje ścienne z tkanin, dekoracyjne tekstylne 
serwety na stół, dekoracyjne tkaniny ścienne [z materiałów 
tekstylnych], koce do użytku na wolnym powietrzu, koce 
na kanapę, koce wełniane, kocyki dla niemowląt [rożki], ma-
teriały tkane do foteli, materiały tkane do mebli, maty lniane, 
metki, narzuty, 25 akcesoria na szyję, bandany na szyję, bluz-
ki, buty damskie, buty dla kobiet, buty na płaskim obcasie, 
buty płócienne, buty skórzane, chusty, szale na głowę, czapki 
bejsbolówki, czapki baseballowe, czapki z daszkiem, espa-
dryle, halki [odzież], kapelusze plażowe, kąpielowe kostiumy, 
kąpielówki, kombinezony, kombinezony damskie jednoczę-
ściowe [playsuit], kostiumy kąpielowe dla kobiet, luźne su-
kienki o prostym kroju, obuwie dla kobiet, sandały damskie, 
sandały, sukienki damskie, suknie koktajlowe, tuniki, tuniki 
hawajskie, odzież dziana, 35 aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
komputerowe zarządzanie plikami, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi 
pośrednictwa w handlu, usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, zarządza-
nie sprzedażą i bazą klientów, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, 
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z biżuterią, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż to-
warów i usług.

(210) 503551 (220) 2019 08 19
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

FUNDACJA HASCO-LEK, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HL Fundacja HASCO-LEK

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 26.01.03, 26.01.15, 
26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.19, 
29.01.15, 02.09.01, 03.11.01, 03.11.24

(510), (511) 35 usługi promocyjne i reklamowe związane 
ze wspieraniem i stymulowaniem rozwoju ochrony i profi-
laktyki zdrowotnej, usługi promocyjne i reklamowe w zakre-
sie promowania zdrowego życia, zdrowej żywności oraz ra-
cjonalnego odżywiania, usługa związane z promocją pomo-
cy dzieciom, organizowanie aukcji publicznych, promowa-
nie i wspieranie rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej, 
36 tworzenie funduszy oraz pozyskiwanie i podział środków 
finansowych na wspieranie rozwoju, ochrony i profilaktyki 
zdrowotnej, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, po-
zyskiwanie środków finansowych na rozwój ochrony i pro-
filaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie imprez, balów, 
koncertów, spektakli, przedstawień teatralnych i kabareto-
wych, festiwali, wystaw, pokazów, szkoleń, warsztatów, sym-
pozjów i konferencji, wspieranie działalności poprzez orga-
nizowanie zbiórek finansowych na rzecz zapewnienia opieki 
medycznej dzieciom, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
usługi sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie 
placówek oświatowo - wychowawczych i edukacyjnych, 
prowadzenie szkół, organizowanie i prowadzenie przed-
szkoli integracyjnych, doradztwo w zakresie nauki, edukacji, 
kształcenia, oświaty i wychowania, informacja o edukacji, 
szkolenie i doskonalenie umiejętności terapeutów, rehabili-
tantów, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów oraz 
targów i wystaw edukacyjnych lub kulturalnych, usługi zwią-
zane z organizacją wypoczynku i rekreacją, organizowanie 
sportowych lub naukowych: obozów, kolonii, wczasów, 
zjazdów dla osób niepełnosprawnych i zdrowych, organizo-
wanie ceremonii rozdawania nagród w uznaniu wybitnych 
osiągnięć i zasług w dziedzinie rozwoju ochrony i profilaktyki 
zdrowotnej, 43 usługi w zakresie zapewniania opieki i schro-
nienia dzieciom pokrzywdzonym przez los, ich rodzinom 
oraz ich społecznościom lokalnym, w związku z działalnością 
dobroczynną, prowadzenie ośrodków i placówek dziennego 
pobytu dla osób niepełnosprawnych, 44 usługi medyczne, 
usługi weterynaryjne, poradnie psychologiczne, pedago-
giczne, rodzinne, terapeutyczne oraz psychoterapeutyczne, 
rehabilitacja fizyczna i społeczna osób pokrzywdzonych 
przez los.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 503552 (220) 2019 08 19
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KETOMIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność 
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żyw-
ność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 503555 (220) 2019 08 19
(731) SKURA ANNA WAW PROJECT-ANNA SKURA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) NUSA
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, pobie-
ralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania in-
formacjami, etui na smartfony, etui na okulary, 14 akcesoria 
do biżuterii, amulety, akcesoria do zegarków, amulety będące 
biżuterią, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użyt-
ku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami 
z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria emaliowa-
na, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria sztuczna, 
biżuteria w postaci koralików, biżuteria, w tym imitacja bi-
żuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykona-
na z hodowlanych pereł, biżuteria z tworzyw sztucznych, 
biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny 
z ołowiem, bransoletki charytatywne, bransoletki identyfika-
cyjne [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki powleka-
ne srebrem, bransoletki przyjaźni, bransoletki z drewnianych 
koralików, bransoletki z koralików, bransoletki z metali szla-
chetnych, bransolety, breloczki do kluczy, części i akcesoria 
do biżuterii, fantazyjna biżuteria, kasetki na biżuterię, kasetki 
na biżuterię [na miarę], kasetki na biżuterię [szkatułki], kasetki 
skórzane na biżuterię, klipsy, kolczyki, kolczyki do piercingu, 
kolczyki do uszu, kolczyki-koła, kolczyki powlekane srebrem, 
kolczyki wiszące, kolczyki z metali szlachetnych, koraliki 
do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki z me-
tali szlachetnych do noszenia na kostce, łańcuszki z metali 
szlachetnych, łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, 
łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki, małe szkatułki 
na biżuterię, nie z metali szlachetnych, naszyjniki, naszyjniki 
[biżuteria], naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki z metali 
szlachetnych, ozdoby [biżuteria], pierścionki, pierścionki [bi-
żuteria], pierścionki (wyroby jubilerskie), pierścionki powle-
kane srebrem, pudełka na biżuterię [dopasowane], sztuczna 
biżuteria na ciało, sztuczna biżuteria, 16 etui do notatników, 
etui na paszporty, bloczki do pisania, kalendarze, kalendarze 
drukowane, kalendarze ścienne, kartki z życzeniami, kartony 
do pakowania, kartony do dostarczania towarów, kartony 
z tektury do pakowania, naklejki, nalepki, naklejki [materia-
ły piśmienne], worki z tworzyw sztucznych do pakowania, 
18 torby, torby na obuwie, torby na ubrania, 20 meble, ko-
mody [meble], lustra [meble], meble domowe, meble łazien-
kowe, 24 dekoracje ścienne z tkanin, dekoracyjne tekstylne 
serwety na stół, dekoracyjne tkaniny ścienne [z materiałów 
tekstylnych], koce do użytku na wolnym powietrzu, koce 
na kanapę, koce wełniane, kocyki dla niemowląt [rożki], ma-
teriały tkane do foteli, materiały tkane do mebli, maty lniane, 
metki, narzuty, 25 akcesoria na szyję, bandany na szyję, bluz-
ki, buty damskie, buty dla kobiet, buty na płaskim obcasie, 
buty płócienne, buty skórzane, chusty, szale na głowę, czapki 
bejsbolówki, czapki baseballowe, czapki z daszkiem, espa-
dryle, halki [odzież], kapelusze plażowe, kąpielowe kostiumy, 
kąpielówki, kombinezony, kombinezony damskie jednoczę-
ściowe [playsuit], kostiumy kąpielowe dla kobiet, luźne su-

kienki o prostym kroju, obuwie dla kobiet, sandały damskie, 
sandały, sukienki damskie, suknie koktajlowe, tuniki, tuniki 
hawajskie, odzież dziana, 35 aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
komputerowe zarządzanie plikami, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi 
pośrednictwa w handlu, usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, zarządza-
nie sprzedażą i bazą klientów, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, 
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z biżuterią, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towa-
rów i usług.

(210) 503562 (220) 2019 08 19
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) melabiorytm
(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.

(210) 503563 (220) 2019 08 19
(731) SKURA ANNA WAW PROJECT-ANNA SKURA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) nusa-store
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, po-
bieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządza-
nia informacjami, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
komputerowe zarządzanie plikami, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi 
pośrednictwa w handlu, usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, zarządza-
nie sprzedażą i bazą klientów, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, 
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, admini-
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strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z biżuterią, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towa-
rów i usług.

(210) 503567 (220) 2019 08 19
(731) KOT RADOSŁAW, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) Alchemia Stresu
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia dotyczące stresu, na-
uczanie i szkolenia dotyczące kompetencji miękkich, na-
uczanie i szkolenia dotyczące rozwoju osobistego, naucza-
nie i szkolenia dotyczące rozwoju duchowego, nauczanie 
i szkolenia dotyczące medytacji.

(210) 503571 (220) 2019 08 19
(731) PLATINIUM WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) akukuu CENTRUM ZABAW
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki 
pluszowe, zabawki z tkanin, 41 lunaparki, parki rozrywki, ba-
wialnie dla dzieci, centra zabaw dla dzieci, realizacja spektakli, 
rozrywka, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzę-
tu rekreacyjnego, wypożyczanie zabawek, usługi artystów 
teatralnych, edukacja, pozaszkolna edukacja artystyczna, 
wystawianie przedstawień artystycznych, usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], nauczanie, organizowanie i prowa-
dzenia warsztatów [szkolenia], wystawianie spektakli, orga-
nizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja imprez 
dla dzieci, organizacja przyjęć dla dzieci.

(210) 503573 (220) 2019 08 19
(731) AUGUST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AUGUST GROUP
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, 36 agencje nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, 42 projekto-
wanie budowlane.

(210) 503575 (220) 2019 08 19
(731) TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TMT VEGAN

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.05, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 
26.01.18, 29.01.03

(510), (511) 29 produkty seropodobne pozbawione skład-
ników pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, pasty 
do smarowania z tłuszczem roślinnym, substytuty nabiału.

(210) 503576 (220) 2019 08 19
(731) ASPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) M4MEDICAL
(510), (511) 40 obróbka i przetwarzanie materiałów - ob-
róbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, wytłaczanie 
tworzyw sztucznych, frezowanie, usługi tokarskie, usługi spa-
walnicze.

(210) 503578 (220) 2019 08 19
(731) GENDEK TOMASZ THETA DORADZTWO 

TECHNICZNE, Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THETA doradztwo techniczne Nasza wiedza, Twój 

sukces

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.16, 28.07.99

(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, 41 redagowanie tekstów (innych niż reklamowe), 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, przekazywanie know-how [szkolenia], redago-
wanie tekstów (innych niż reklamowe), 42 kontrola jakości, 
45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego.

(210) 503581 (220) 2019 08 19
(731) Nobel Quest International Limited, Road Town, VG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hunn LET’S GET HEATED

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 9 baterie do elektronicznych papierosów, bate-
rie do urządzeń elektronicznych używanych do ogrzewania 
tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych używanych 
do ogrzewania tytoniu, ładowarki USB do urządzeń elek-
tronicznych używanych do ogrzewania tytoniu, ładowarki 
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samochodowe do elektronicznych papierosów, ładowarki 
samochodowe do urządzeń używanych do ogrzewania ty-
toniu, ładowarki do elektronicznych papierosów, 34 tytoń, 
zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, artykuły 
dla palaczy, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry do pa-
pierosów, ustniki do cygarniczek, fajki tytoniowe, cygaretki, 
cygara, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy.

(210) 503582 (220) 2019 08 19
(731) HODUREK ŁUKASZ PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA HODUREK TRADYCYJNIE NAJLEPSI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.01.18, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
26.01.18

(510), (511) 30 lody spożywcze, desery lodowe, rolady i tor-
ty lodowe, jogurt mrożony jako lody spożywcze, sorbety jako 
lody, lody spożywcze w proszku, sosy do lodów i deserów, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sie-
ci sklepów stacjonarnych i na stronie internetowej zarówno 
w hurcie jak i detalu, w tym usługi prowadzenia hurtowni, 
sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz 
sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak: 
lody, lody spożywcze, desery lodowe, rolady i torty lodowe, 
jogurt mrożony jako lody spożywcze, sorbety jako lody, lody 
spożywcze w proszku, sosy do lodów i deserów, 43 usługi 
gastronomiczne stacjonarne, na wynos i z dostawą, prowa-
dzenie restauracji, baru, piwiarni, winiarni, lodziarni, cukierni, 
kawiarni (wszystkich wymienionych jako miejsc stacjonar-
nych i obwoźnych punktów żywienia zbiorowego).

(210) 503583 (220) 2019 08 19
(731) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) derm pharm

(531) 27.05.01, 24.13.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w pralnictwie, środki ścierne i polerskie, mydła, produkty 
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie-
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 prepara-
ty farmaceutyczne i preparaty weterynaryjne, detergenty 
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, plastry, mate-
riały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk 
dentystyczny, środki odkażające, środki przeciwrobacze, 
fungicydy, herbicydy, 35 usługi handlu hurtowego w zakre-
sie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani-

tarnych oraz materiałów medycznych, sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż kosmetyków, olej-
ków eterycznych, środków perfumeryjnych, płynów do pie-
lęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, dietetycz-
nej żywności przystosowanej do celów medycznych, żyw-
ności dla niemowląt, suplementów diety dla ludzi i zwierząt, 
środków przeciwrobaczych, fungicydów, herbicydów, usługi 
sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosme-
tycznymi i pielęgnacyjnymi, reklama, agencje reklamowe, re-
klamy telewizyjne, radiowe, usługi pośrednictwa w handlu, 
rozpowszechnianie reklam, badania rynku, badania opinii 
publicznej, doradztwo w zakresie: organizacji działalności 
gospodarczej i zarządzania biznesem, zarządzania persone-
lem, księgowość i rachunkowość, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych.

(210) 503589 (220) 2019 08 19
(731) ZAJĄC ŁUKASZ PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY MANUFAKTURA ZDROWIA, 
Dębica

(540) (znak słowny)
(540) ODONTIC
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystycz-
ne, usługi medyczne, doradztwo związane ze stomatologią, 
stomatologia kosmetyczna, poradnictwo medyczne, pomoc 
stomatologiczna, medycyna estetyczna, stomatologia z se-
dacją, stomatologia zachowawcza, usługi doradcze doty-
czące implantów protetycznych, usługi kliniki dentystycznej, 
usługi rentgenowskie w celach diagnostyki stomatologicz-
nej, usługi ortodontyczne.

(210) 503594 (220) 2019 08 19
(731) AUGUST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AUGUST
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, 36 agencje nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, 42 projekto-
wanie budowlane.

(210) 503597 (220) 2019 08 19
(731) HODUREK ŁUKASZ PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BRACIA HODUREK TRADYCYJNIE NAJLEPSI
(510), (511) 30 lody spożywcze, desery lodowe, rolady i tor-
ty lodowe, jogurt mrożony jako lody spożywcze, sorbety jako 
lody, lody spożywcze w proszku, sosy do lodów i deserów, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sie-
ci sklepów stacjonarnych i na stronie internetowej zarówno 
w hurcie jak i detalu, w tym usługi prowadzenia hurtowni, 
sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz 
sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak: 
lody, lody spożywcze, desery lodowe, rolady i torty lodowe, 
jogurt mrożony jako lody spożywcze, sorbety jako lody, lody 
spożywcze w proszku, sosy do lodów i deserów, 43 usługi 
gastronomiczne stacjonarne, na wynos i z dostawą, prowa-
dzenie restauracji, baru, piwiarni, winiarni, lodziarni, cukierni, 
kawiarni (wszystkich wymienionych jako miejsc stacjonar-
nych i obwoźnych punktów żywienia zbiorowego).
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(210) 503598 (220) 2019 08 19
(731) WENTA ŁUKASZ MATEUSZ FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA MEGACHATY, Lębork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOBS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 
14.01.10

(510), (511) 9 kable światłowodowe, kable optyczne, kable 
koncentryczne, kable telekomunikacyjne, kable elektrycz-
ne, kable uziemiające, kable do anten, kable i przewody 
elektryczne, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, elektryczne gniazda wtyczkowe, gniazda do za-
silania energią elektryczną, listwy zasilające z gniazdami prze-
nośnymi, gniazda telefoniczne, gniazda telewizyjne, włącz-
niki światła, włączniki dotykowe, bezpieczniki elektryczne, 
bezpieczniki topikowe, elektryczne bezpieczniki stykowe, 
skrzynki zaciskowe (elektryczne), skrzynki rozdzielcze elek-
tryczne, skrzynki połączeniowe (elektryczne).

(210) 503610 (220) 2019 08 21
(731) CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, 

Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Atopigo
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty me-
dyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki od-
każające.

(210) 503615 (220) 2019 08 19
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDĘ w przekąski!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.07, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie z myślą o osobach trze-
cich różnych produktów (bez uwzględnienia transportu) 
tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie 
ich zakupu w dobrych warunkach, w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą, 
bądź środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez 
strony internetowe lub telesklepy w zakresie następujących 
towarów: chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy 
o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, dżem imbirowy, dże-
my, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, mleko ko-
kosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, 
mleko sojowe, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje 
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka mig-
dałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, przetwo-

rzone nasiona słonecznika, przetworzone nasiona, przekąski 
na bazie owoców, rodzynki, suszone warzywa, wiórki koko-
sowe, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, 
czekolada, czekolada pitna, guma do żucia, guma do żucia 
odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatni-
ki petit-beurre, karmelki [cukierki], kawa, krakersy, miętówki 
odświeżające oddech, miód, muesli, musy czekoladowe, 
musy deserowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje 
kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napo-
je na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy 
w czekoladzie, galaretki owocowe [słodycze], pasty czeko-
ladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie 
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pralinki, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, wyroby cukiernicze, 
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, orzechy, orzechy ko-
kosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe 
świeże, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, cydr bezalkoholowy, kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], lemoniada, napoje bezalkoholowe, napo-
je bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energety-
zujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, 
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odal-
koholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, 
napoje sportowe wzbogacone proteinami, napój imbirowy, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholo-
we nektary owocowe, sok pomidorowy [napój], soki, soki 
warzywne [napoje], sorbety [napoje], woda [napoje], woda 
gazowana, woda litowa, woda mineralna [napoje], woda sel-
cerska, woda sodowa, woda stołowa.

(210) 503616 (220) 2019 08 19
(731) KOROLCZUK KATARZYNA, KOROLCZUK CEZARY K&C 

SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pani K. kawiarnia

(531) 11.03.04, 08.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie 
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, mieszanki kawy, 
kawa mrożona, herbata, napoje na bazie herbaty, mieszan-
ki herbaty, herbata mrożona, czekolada, napoje na bazie 
czekolady, kakao, torebki z kawą, torebki z herbatą, kapsułki 
z kawą, wyroby cukiernicze i piekarnicze, torty, ciasta, ciastka, 
tarty, słodycze, słodkie bułki, wyroby czekoladowe i czeko-
ladopodobne, lody, sorbety, sosy do lodów, 43 usługi ka-
wiarni, barów kawowych, lodziarni, usługi gastronomiczne 
związane z podawaniem potraw i napojów w kawiarniach, 
lodziarniach, barach i restauracjach (stałych i mobilnych), 
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, wynajem urządzeń gastronomicznych, w tym urządzeń 
do dystrybucji kawy i lodów, dostawa tortów, ciast i napo-
jów, dekorowanie ciast, degustacja ciast i tortów.
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(210) 503617 (220) 2019 08 19
(731) CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBD PREMIUM

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 
27.05.09

(510), (511) 5 suplementy diety do kontroli cholesterolu, 
pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety 
sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowa-
nia jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako 
suplementy diety, suplementy diety poprawiające kondy-
cję i wytrzymałość, naturalne suplementy diety do leczenia 
klaustrofobii, suplementy diety składające się z aminokwa-
sów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do pi-
cia będące suplementami diety, suplementy witaminowe 
do stosowania w dializie nerkowej, zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy od-
żywcze składające się głównie z magnezu, suplementy diety, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy 
prebiotyczne, mineralne suplementy diety, białkowe suple-
menty diety, przeciwutleniające suplementy diety, mine-
ralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, 
suplementy mineralne do żywności, suplementy diety za-
wierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, 
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety zawiera-
jące białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy 
diety zawierające alginiany, suplementy z wapniem, suple-
menty z siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, suple-
menty ziołowe w płynie, suplementy diety dla sportowców, 
suplementy diety w płynie, suplementy diety dla ludzi, su-
plementy diety z cynkiem, suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, suplementy diety ludzi, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające izoflawony so-
jowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suple-
menty diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
pyłek sosnowy, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy die-
ty z białkiem sojowym, suplementy odżywcze składające się 
głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie 
z magnezu, suplementy diety składające się głównie z że-
laza, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, 
suplementy diety składające się głównie z wapnia, suple-
menty odżywcze składające się głównie z żelaza, suplemen-
ty diety składające się z pierwiastków śladowych, mielone 
siemię lniane do użytku jako suplement diety, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów 
z grzybów, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane 
do celów medycznych, ziołowe suplementy diety dla osób 

o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, mieszan-
ki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku 
owocowym, nośniki uwalniające substancje czynne w formie 
powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów 
odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w for-
mie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie su-
plementów odżywczych, naturalne środki lecznicze, jujuba 
lecznicza, talk leczniczy, cukier leczniczy, kremy lecznicze, 
zioła lecznicze, toniki lecznicze, olejki lecznicze, maści lecz-
nicze, korzenie lecznicze, napary lecznicze, lecznicze balsa-
my, kompresy lecznicze, spraye lecznicze, lecznicze prepa-
raty do leczenia skóry, maści lecznicze do leczenia schorzeń 
dermatologicznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
kremy ochronne, leczniczy korzeń lukrecji, lecznicze napary 
ziołowe, preparaty lecznicze do leczenia chorób zakaźnych, 
lecznicze płyny do włosów, leczniczy balsam do rąk, leczni-
cze kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, lecznicze pe-
elingi do twarzy, lecznicze kremy do ust, lecznicze dodatki 
do żywności, lecznicze balsamy do stóp, lecznicze kremy 
do stóp, balsamy zawierające substancje lecznicze, spraye 
lecznicze do gardła, lecznicze pastylki do ssania, uniwersalne 
lecznicze maści mentolowe, uniwersalne lecznicze balsamy 
przeciwbólowe, preparaty i substancje lecznicze, lecznicze 
żele do ciała, lecznicze pudry do ciała, wyciągi z roślin leczni-
czych, napoje stosowane w lecznictwie, słodycze do celów 
leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół lecz-
niczych, cukierki do celów leczniczych, preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia ran, lecznicze kuracje do skóry głowy, 
środki lecznicze przeciw poceniu się, kremy lecznicze do pie-
lęgnacji skóry, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 
żeń-szeń do użytku leczniczego, napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, herbaty ziołowe do celów leczniczych, natu-
ralna glina do celów leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe 
do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, 
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa suplementów diety oraz natural-
nych środków leczniczych.

(210) 503625 (220) 2019 08 19
(731) SOVRANA POLSKA SÓŁKA JAWNA,  

MARCIN SZASTAK, RAFAŁ KAIM, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sauber

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów a mianowicie: elektryczne maszyny, urządzenia, 
instalacje do mycia, czyszczenia, prania, odtłuszczania, płu-
kania, wirowania, filtrowania, suszenia, rozdrabniania (śmieci 
i odpadów), zasysania, transportu rurowego, pneumatycz-
nego, części do tych maszyn i urządzeń, narzędzia ręczne 
sterowane mechanicznie do czyszczenia wykładzin, dywa-
nów, tapicerek, środki myjące i czyszczące, preparaty do od-
tłuszczania, detergenty, preparaty enzymatyczne, preparaty 
chemiczne do czyszczenia wody i olejów, substancje żrą-
ce, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie hurtowym, detalicznym i za pośrednictwem Inter-
netu, przedstawicielstwo handlowe podmiotów krajowych 
i zagranicznych, reklama.
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(210) 503627 (220) 2019 08 19
(731) MITROSZ PAULINA SZWALNIA PASJI, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szwalnia pasji

(531) 02.09.01, 02.09.15, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, odzież dziecięca, dzia-
nina [odzież], odzież damska, odzież wieczorowa, odzież 
męska, damska i dziecięca, paski [odzież], obuwie męskie 
i damskie, czapki [nakrycia głowy], akcesoria na szyję, ubra-
nia codzienne, 41 szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne, 
szkolenie zaawansowane, prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], usługi szkolenia zawodowego, organizowanie kursów 
szkoleniowych, nauczanie i szkolenia, szkolenia w zakresie 
projektowania, usługi szkoleniowe dotyczące projektowa-
nia, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 
nauka szycia, kursy edukacyjne dotyczące projektowania, 
nauczanie w zakresie robótek ręcznych, nauka krawiectwa 
lub krawiectwa lekkiego, organizacja szkoleń, udostępnianie 
informacji o nauczaniu on-line, usługi edukacyjne dotyczące 
projektowania, usługi edukacyjne związane z modą.

(210) 503628 (220) 2019 08 20
(731) BIOAGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROTECTOR

(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 
27.05.17, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14

(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 5 pre-
paraty i artykuły do tępienia szkodników, 44 uprawa roślin.

(210) 503629 (220) 2019 08 20
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroVena
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 503645 (220) 2019 08 21
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) 1936 TYMBARK POLSKI SAD Smaki, które dobrze 
pamietasz. .

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.11, 05.07.13, 
05.07.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 01.15.15, 24.17.01, 
24.17.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owo-
cowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, kwas chlebo-
wy [napoje bezalkoholowe], napoje półmrożone, proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje warzywne, 
gazowane napoje (proszki do napojów orzeźwiających), kok-
tajle [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje bezalkoho-
lowe, toniki [napoje nielecznicze], napoje odalkoholizowane, 
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym, słodkie na-
poje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje 
bezalkoholowe z sarsaparillą, sorbety [napoje], napoje (sy-
ropy do soków warzywnych) [napoje], napoje wzbogacone 
dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodat-
kiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda 
mineralna [napoje], esencje do produkcji napojów, bezalko-
holowe napoje z soków owocowych, napoje z owoców bez-
alkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
napoje z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], na-
poje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, 
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające 
kofeinę, sok pomidorowy [napoje], napoje aromatyzowa-
ne owocami, napoje serwatkowe, napoje z guaraną, napo-
je z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków owocowych 
[napoje bezalkoholowe], pastylki do sporządzania napo-
jów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 
mrożone napoje owocowe, napoje wzbogacone minera-
łami [nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców 
lub warzyw: soki gazowane, owoce (soki), soki owocowe, 
soki warzywne, soki ze świeżych owoców, soki owocowe 
do użytku jako napoje, nektary owocowe, bezalkoholowe, 
syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy 
do lemoniady, warzywne napoje typu smoothie, napoje 
typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.

(210) 503646 (220) 2019 08 21
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice



66 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Caprio

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 marmolady, konfitury, dżemy, galaretki jadal-
ne, przetwory z warzyw i owoców, jogurt, 30 kawa, herba-
ta, kakao, czekolada, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie czekolady, miód, słodycze, cukierki 
w tym cukierki twarde, landrynki, niemedyczne cukierki 
z witaminami, drażetki polerowane jako słodycze, drażet-
ki z masą czekoladową otoczone powłoką z cukru, ciastka, 
ciasto w proszku, płatki kukurydziane, karmelki, polewy owo-
cowe, polewa czekoladowa, polewa kakaowa, polewy aro-
matyzowane, dodatki do deserów mianowicie czekoladowe 
dodatki smakowe, sosy owocowe, sosy czekoladowe, sosy 
kakaowe, kremy owocowe, kremy czekoladowe, sosy aroma-
tyzowane, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owo-
cowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowa, kwas chlebo-
wy [napoją bezalkoholowe], napoje pół mrożone, proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje warzywne, 
gazowane napoje (proszki do napoje orzeźwiające, koktaj-
le [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje bezalkoholo-
we, toniki [napoje nielecznicze], napoje od alkoholizowane, 
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, na-
poje z sokiem ananasowym, słodkie napoje bezalkoholowe 
na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe z sar-
saparillą, sorbety [napoje], napoje (syropy), soki warzywne 
[napoje], napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami 
śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje], esencje 
do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z soków owo-
cowych, napoje z owoców bezalkoholowe, napoje izotonicz-
ne [nie do celów medycznych], napoje z dodatkiem witamin 
[nie do celów medycznych], napoje izotoniczne, napoje 
owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, 
napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok pomido-
rowy [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje 
serwatkowe, napoje z guaraną, napoje z sokiem grejpfruto-
wym, napoje z soków owocowych [napoje bezalkoholowe], 
pastylki do sporządzania napojów gazowanych, napoje bez-
alkoholowe na bazie aloesu, mrożone napoje owocowe, na-
poje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], 
napoje na bazie owoców lub warzyw: soki gazowane, owo-
ce (soki), soki owocowe, soki warzywne, soki ze świeżych 
owoców, soki owocowe do użytku jako napoje, owocowe 
nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, 
syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy 
do lemoniady, warzywne napoje typu smoothie, napoje 
typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowej], koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.

(210) 503647 (220) 2019 08 21
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1936 TYMBARK POLSKI SAD Smaki, które dobrze 

pamiętasz. .

(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 05.07.13, 05.07.16, 
24.17.01, 24.17.02, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 
26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 
27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.11, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owo-
cowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, kwas chlebo-
wy [napoje bezalkoholowe], napoje półmrożone, proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje warzywne, 
gazowane napoje (proszki do napojów orzeźwiających, kok-
tajle [bezalkoholowe napoje owocowej, napoje bezalkoho-
lowe, toniki [napoje nielecznicze], napoje odalkoholizowane, 
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym, słodkie na-
poje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje 
bezalkoholowe z sarsaparillą, sorbety [napoje], napoje (sy-
ropy do soków warzywnych) [napoje], napoje wzbogacone 
dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodat-
kiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda 
mineralna [napoje], esencje do produkcji napojów, bezalko-
holowe napoje z soków owocowych, napoje z owoców bez-
alkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
napoje z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], na-
poje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, 
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające 
kofeinę, sok pomidorowy [napoje], napoje aromatyzowa-
ne owocami, napoje serwatkowe, napoje z guaraną, napo-
je z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków owocowych 
[napoje bezalkoholowe], pastylki do sporządzania napo-
jów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 
mrożone napoje owocowe, napoje wzbogacone minera-
łami [nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców 
lub warzyw: soki gazowane, owoce (soki), soki owocowe, 
soki warzywne, soki ze świeżych owoców, soki owocowe 
do użytku jako napoje, nektary owocowe, bezalkoholowe, 
syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy 
do lemoniady, warzywne napoje typu smoothie, napoje 
typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowej], koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.

(210) 503648 (220) 2019 08 21
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 1936 TYMBARK POLSKI SAD Smaki, które dobrze 
pamiętasz. .

(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 05.07.09, 05.07.13, 
24.17.01, 24.17.02, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 
26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 
27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.11, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owo-
cowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, kwas chlebo-
wy [napoje bezalkoholowe], napoje półmrożone, proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje warzywne, 
gazowane napoje (proszki do napojów orzeźwiających), kok-
tajle [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje bezalkoho-
lowe, toniki [napoje nielecznicze], napoje odalkoholizowane, 
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym, słodkie na-
poje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje 
bezalkoholowe z sarsaparillą, sorbety [napoje], napoje (sy-
ropy do soków warzywnych) [napoje], napoje wzbogacone 
dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodat-
kiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda 
mineralna [napoje], esencje do produkcji napojów, bezalko-
holowe napoje z soków owocowych, napoje z owoców bez-
alkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
napoje z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], na-
poje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, 
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające 
kofeinę, sok pomidorowy [napoje], napoje aromatyzowa-
ne owocami, napoje serwatkowe, napoje z guaraną, napo-
je z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków owocowych 
[napoje bezalkoholowe], pastylki do sporządzania napo-
jów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 
mrożone napoje owocowe, napoje wzbogacone minera-
łami [nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców 
lub warzyw: soki gazowane, owoce (soki), soki owocowe, 
soki warzywne, soki ze świeżych owoców, soki owocowe 
do użytku jako napoje, nektary owocowe, bezalkoholowe, 
syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy 
do lemoniady, warzywne napoje typu smoothie, napoje 
typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.

(210) 503655 (220) 2019 08 21
(731) NAWROCKA BOŻENA, Poznań; GRABSKI ZEFIRYN, 

Jerzykowo
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GV VOYAGER GROUP

(531) 29.01.13, 26.04.18, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, 
amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe 
przyrządy do opon pojazdów, aparaty, maszyny i urządzenia 
aeronautyczne, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty 
do samochodów, bieżniki do bieżnikowania opon, błotni-
ki, błotniki do rowerów, bolce do masek samochodowych, 
drzwi do pojazdów, hamulce do pojazdów, koła do pojaz-
dów lądowych, kołpaki, lusterka boczne do pojazdów, lu-
sterka wsteczne, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski 
do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy 
napędowe do pojazdów lądowych, motocykle, motorowe-
ry, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, opony 
do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony 
pełne do kół pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samo-
chodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, 
pedały do rowerów, piankowe wkładki do opon, piasty kół 
pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, poduszki 
powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], 
podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy 
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub 
kolejową, pojazdy elektryczne, pokrowce na kierownice po-
jazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy 
[dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce 
na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowerów, przy-
czepki rowerowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy do prze-
wożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne, resory 
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amor-
tyzujące samochodowe, rowery, samochody, samochody 
(amortyzatory do -), samochody autonomiczne, samocho-
dy bez kierowcy [samochody autonomiczne], samochody 
holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, 
samochody sportowe, samochody wyścigowe, siatki baga-
żowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do mo-
tocykli, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądo-
wych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, 
inne niż do silników, skutery wyposażone w silnik, sprzęgła 
do pojazdów lądowych, szczęki hamulcowe do pojazdów, 
szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie 
pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do po-
jazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, 
urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia 
sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe do po-
jazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wolne koła 
do pojazdów lądowych, wycieraczki do przednich szyb, wy-
cieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, 
zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki 
samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate 
przekładnie do pojazdów lądowych.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 503663 (220) 2019 08 21
(731) DANILUK GRZEGORZ, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRECIA ROBOTA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.07.21, 03.05.25
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur.

(210) 503665 (220) 2019 08 21
(731) NAWROCKA BOŻENA, Poznań; GRABSKI ZEFIRYN, 

Jerzykowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GV VOYAGER GROUP

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, 
amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe 
przyrządy do opon pojazdów, aparaty, maszyny i urządzenia 
aeronautyczne, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty 
do samochodów, bieżniki do bieżnikowania opon, błotni-
ki, błotniki do rowerów, bolce do masek samochodowych, 
drzwi do pojazdów, hamulce do pojazdów, koła do pojaz-
dów lądowych, kołpaki, lusterka boczne do pojazdów, lu-
sterka wsteczne, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski 
do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy 
napędowe do pojazdów lądowych, motocykle, motorowe-
ry, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, opony 
do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony 
pełne do kół pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samo-
chodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, 
pedały do rowerów, piankowe wkładki do opon, piasty kół 
pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, poduszki 
powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], 
podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy 
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub 
kolejową, pojazdy elektryczne, pokrowce na kierownice po-
jazdów, pokrowce na kola zapasowe, pokrowce na pojazdy 
[dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce 
na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowerów, przy-
czepki rowerowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy do prze-
wożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne, resory 
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amor-
tyzujące samochodowe, rowery, samochody, samochody 
(amortyzatory do -), samochody autonomiczne, samocho-
dy bez kierowcy [samochody autonomiczne], samochody 

holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, 
samochody sportowe, samochody wyścigowe, siatki baga-
żowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do mo-
tocykli, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądo-
wych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych 
inne niż do silników, skutery wyposażone w silnik, sprzęgła 
do pojazdów lądowych, szczęki hamulcowe do pojazdów, 
szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie 
pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do po-
jazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, 
urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia 
sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe do po-
jazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wolne koła 
do pojazdów lądowych, wycieraczki do przednich szyb, wy-
cieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, 
zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki 
samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate 
przekładnie do pojazdów lądowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503676 (220) 2019 08 21
(731) GÓRSKA MARTA PAULINA, Zalesie Górne
(540) (znak słowny)
(540) Szmaragdowe Żuki
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, mydła, środki perfume-
ryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, środki toaletowe, środki 
do pielęgnacji jamy ustnej, ekstrakty z kwiatów, ekstrak-
ty z ziół, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, 
środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki naturalne do celów 
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne minimali-
zujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, ko-
smetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kre-
my do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy 
i balsamy kosmetyczne, maseczki do twarzy i ciała, masła 
do twarzy, masła do twarzy i ciała, mgiełki do ciała, mlecz-
ko kosmetyczne, olejki do ciała i twarzy, preparaty do kąpieli 
i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji skóry, serum pielę-
gnacyjne, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], błyszczyki do ust 
[kosmetyki], cienie do powiek, kosmetyki do makijażu skóry, 
kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki kolorowe, kosme-
tyki w postaci różu, kremy korygujące, podkłady do makija-
żu, puder do twarzy, żele pod prysznic, balsamy do celów 
kosmetycznych, emulsja opóźniająca starzenie, emulsje 
do ciała, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], 
emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycz-
nego], esencje do pielęgnacji skóry, koncentraty nawilżają-
ce [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem pod 
oczy, kremy do demakijażu, kremy do oczyszczania skóry, 
kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kre-
my do skóry, kremy do twarzy i ciała, kremy na dzień, kremy 
na noc, kremy przeciw starzeniu się skóry, maseczki do twa-
rzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki 
oczyszczające, olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, pe-
elingi do twarzy [kosmetyki], perfumowane płyny pielęgna-
cyjne do ciała, pianka oczyszczająca, płyny do mycia twarzy 
[kosmetyki], płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], preparaty 
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odżywiające skórę, preparaty złuszczające do oczyszczania 
skóry [peelingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji skó-
ry [peelingi], produkty poprawiające teksturę skóry, serum 
do twarzy do celów kosmetycznych, serum zapobiegające 
starzeniu się, toniki [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], 
dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], ekstrakty kwia-
towe [perfumy], naturalne środki perfumeryjne, perfumowa-
ne wody toaletowe, produkty perfumeryjne, woda perfumo-
wana, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała.

(210) 503681 (220) 2019 08 21
(731) BARANOWSKI MATEUSZ MAT-COMPANY, Mochy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAT-COMPANY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.08
(510), (511) 7 podnośniki hydrauliczne, podnośniki mecha-
niczne i hydrauliczne, pompy, pompy paliwowe, silnikowe 
pompy paliwowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy 
paliwowe do pojazdów mechanicznych, pompy paliwowe 
do pojazdów lądowych, 9 anteny telewizyjne, telewizyjne 
anteny odbiorcze [paraboliczne], wideo tunery, tunery ka-
blowe, elektroniczne tunery, 11 wentylatory do pojazdów, 
wentylatory do klimatyzacji, wentylatory do samochodów, 
przenośne wentylatory elektryczne, wentylatory elektrycz-
ne, czajniki elektryczne, przenośne grzejniki elektryczne, 
grzejniki do pojazdów, lampy owadobójcze, 12 plandeki 
przystosowane [ukształtowane] do pojazdów, części i akce-
soria do pojazdów, foteliki dla dzieci do pojazdów, 20 meble 
ogrodowe.

(210) 503686 (220) 2019 08 21
(731) BYRSKA AGNIESZKA ZAGRODA POD BRZOZAMI - 

AGNIESZKA BYRSKA, Chocznia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zagroda Pod Brzozami

(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.15.22, 03.04.02, 03.04.11
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery dojrzewające, sery 
świeże niedojrzewające, sery topione, ser twarogowy, ma-
sło, śmietana, jogurty, mleko, mleko zsiadłe, napoje mleczne, 
desery mleczne, kefir, maślanka, serwatka, suszone grzyby 
jadalne, warzywa przetworzone, warzywa suszone, owoce 
przetworzone, owoce suszone.

(210) 503688 (220) 2019 08 22
(731) KLUB SPORTOWY TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KS TORUŃ

(531) 24.01.05, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 filiżanki, kubki, kubki z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, kufle, kufle na piwo, naczynia ceramicz-
ne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, 
ozdoby z porcelany, podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, pudełka na herbatę, pudełka 
na słodycze, pudelka obiadowe, pudełka szklane, skarbonki, 
skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, spodecz-
ki, szklane naczynia do picia, szkło mleczne, tace do użytku 
domowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze 
jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów 
kuchennych, termosy, termosy do napojów, zastawa stoło-
wa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 25 apaszki 
[chustki], chustki [apaszki], czapki jako nakrycia głowy, daszki 
do czapek, garnitury, kaptury [odzież], kombinezony, kom-
binezony [odzież], koszule, krawaty, majtki, majtki damskie, 
majtki dziecięce [odzież], mundury, obuwie, ocieplacze, 
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla 
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież 
haftowana, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież 
ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pan-
tofle domowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki spor-
towe, poncza, pulowery, skarpetki, 41 chronometraż imprez 
sportowych, fotografia, fotoreportaże, informacja o impre-
zach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizo-
wanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowa-
nie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów 
sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja wi-
dowisk, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na poka-
zy, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], 
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi agencji dystry-
bucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], usługi pokazów filmowych, usługi roz-
rywkowe, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji 
imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycz-
nej], usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku 
do obsługi imprez, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu audio.

(210) 503689 (220) 2019 08 22
(731) STAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
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(540) Stava
(510), (511) 9 komputery, urządzenia i przyrządy naukowe, 
badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinema-
tograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowa-
nia życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządze-
nia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub 
przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media 
i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czy-
ste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przecho-
wywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczą-
ce, urządzenia do gaszenia ognia, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności 
gospodarczej, prace biurowe, 39 transport, pakowanie i skła-
dowanie towarów, organizowanie podróży.

(210) 503691 (220) 2019 08 22
(731) KLUB SPORTOWY TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APATOR TORUŃ

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.03.30, 07.01.01, 14.05.02
(510), (511) 21 filiżanki, kubki, kubki z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, kufle, kufle na piwo, naczynia ceramicz-
ne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, 
ozdoby z porcelany, podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, pudełka na herbatę, pudełka 
na słodycze, pudelka obiadowe, pudełka szklane, skarbonki, 
skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, spodecz-
ki, szklane naczynia do picia, szkło mleczne, tace do użytku 
domowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze 
jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów 
kuchennych, termosy, termosy do napojów, zastawa stoło-
wa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 25 apaszki 
[chustki], chustki [apaszki], czapki jako nakrycia głowy, daszki 
do czapek, garnitury, kaptury [odzież], kombinezony, kom-
binezony [odzież], koszule, krawaty, majtki, majtki damskie, 
majtki dziecięce [odzież], mundury, obuwie, ocieplacze, 
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla 
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież 
haftowana, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież 
ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pan-
tofle domowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki spor-
towe, poncza, pulowery, skarpetki, 41 chronometraż imprez 
sportowych, fotografia, fotoreportaże, informacja o impre-
zach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizo-
wanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowa-
nie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach 

kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów 
sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja wi-
dowisk, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na poka-
zy, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], 
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi agencji dystry-
bucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], usługi pokazów filmowych, usługi roz-
rywkowe, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji 
imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycz-
nej], usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku 
do obsługi imprez, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu audio.

(210) 503692 (220) 2019 08 22
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) bactitotal
(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.

(210) 503697 (220) 2019 08 22
(731) KLUB SPORTOWY TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APATOR TORUŃ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 21 filiżanki, kubki, kubki z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, kufle, kufle na piwo, naczynia ceramicz-
ne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, 
ozdoby z porcelany, podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, pudełka na herbatę, pudełka 
na słodycze, pudelka obiadowe, pudełka szklane, skarbonki, 
skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, spodecz-
ki, szklane naczynia do picia, szkło mleczne, tace do użytku 
domowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze 
jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów 
kuchennych, termosy, termosy do napojów, zastawa stoło-
wa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 25 apaszki 
[chustki], chustki [apaszki], czapki jako nakrycia głowy, daszki 
do czapek, garnitury, kaptury [odzież], kombinezony, kom-
binezony [odzież], koszule, krawaty, majtki, majtki damskie, 
majtki dziecięce [odzież], mundury, obuwie, ocieplacze, 
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla 
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież 
haftowana, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież 
ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pan-
tofle domowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki spor-
towe, poncza, pulowery, skarpetki, 41 chronometraż imprez 
sportowych, fotografia, fotoreportaże, informacja o impre-
zach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizo-
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wanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowa-
nie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów 
sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja wi-
dowisk, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na poka-
zy, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], 
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi agencji dystry-
bucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], usługi pokazów filmowych, usługi roz-
rywkowe, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji 
imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycz-
nej], usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku 
do obsługi imprez, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu audio.

(210) 503700 (220) 2019 08 22
(731) TOSHI SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Hotel A. Liebeskind Cracow
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracji hotelo-
wych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyj-
ne i turystyczne, usługi hoteli i moteli, udostępnianie miejsc 
noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez hotele 
i motele, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i mote-
lach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, wy-
najmowanie sal na zebrania, usługi restauracyjne świadczo-
ne przez hotele.

(210) 503710 (220) 2019 08 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ASSUMAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje 
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety 
dla ludzi.

(210) 503718 (220) 2019 08 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) STARELLTEC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje 
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety 
dla ludzi.

(210) 503723 (220) 2019 08 22
(731) TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Suwałki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JACK 24 MARKET ALKOHOLOWY

(531) 19.08.02, 27.05.01, 27.07.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i inter-
netowej artykułów spożywczych, przekąsek, słodyczy, lodów, 
napojów w tym piwa i napojów alkoholowych, papierosów 
i przyborów dla palaczy, gazet,zarządzanie sklepami: detalicz-
nymi, hurtowymi, internetowymi, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(210) 503726 (220) 2019 08 22
(731) SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabłudów
(540) (znak słowny)
(540) Manewry Łąkowe
(510), (511) 35 pokazy maszyn rolniczych dla celów promo-
cyjnych i reklamowych, pokazy maszyn rolniczych w celach 
handlowych, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych i reklamowych.

(210) 503738 (220) 2019 08 23
(731) RAYTHEON COMPANY, Waltham, US
(540) (znak słowny)
(540) SENTINEL
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne do systemów obro-
ny powietrznej i przeciwrakietowej, systemów przeciwdzia-
łania, oraz systemów kontroli ruchu lotniczego, mianowicie 
radary, modułowe zespoły radarowe.

(210) 503739 (220) 2019 08 23
(731) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARDEN EXPO II PODKARPACKIE TARGI 

OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

(531) 03.13.01, 05.03.13, 05.03.15, 19.09.07, 18.01.01, 26.01.05, 
26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne.

(210) 503740 (220) 2019 08 23
(731) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME DESIGN Targi aranżacji wnętrz
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(531) 01.03.13, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne.

(210) 503741 (220) 2019 08 23
(731) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baby Day

(531) 01.07.22, 25.01.25, 27.05.01, 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne.

(210) 503742 (220) 2019 08 23
(731) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) horeka expo RZESZÓW hotele & gastronomia

(531) 05.03.14, 13.03.07, 23.03.17, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne.

(210) 503745 (220) 2019 08 23
(731) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) mb24.pl
(510), (511) 35 doradztwo i informacja o działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, fakturowanie, księgowość i rachunkowość, przy-
gotowywanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatko-
wych i doradztwo podatkowe, usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością 
gospodarczą, zestawienia statystyczne, usługi w zakresie 
wypełniania zeznań podatkowych, 42 projektowanie opro-
gramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS].

(210) 503754 (220) 2019 08 23
(731) Brand Loyalty Special Promotions B.V.,  

BH‚s-Hertogenbosch, NL
(540) (znak słowny)
(540) KLIKSIAKI
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i progra-
my komputerowe, oprogramowanie i programy do użytku 
na telefonach komórkowych, smartfonach, tabletach, kom-
puterach kieszonkowych (PDA), oprogramowanie gier, no-
śniki do przechowywania danych cyfrowych, sprzęt do prze-

twarzania danych, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, 16 materiały drukowane, afisze, plakaty, ulotki, 
fotografie, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], albumy, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 28 gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, zabawki przystosowane do celów eduka-
cyjnych, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawki budowla-
ne, zabawki modułowe, breloki zabawkowe.

(210) 503756 (220) 2019 08 23
(731) NOVIGO FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Inowrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Love Nature

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 jednorazowe łyżki, noże i widelce, sztućce 
z tworzyw ulegających biodegradacji, łyżki, widelce i noże 
stołowe wykonane z tworzyw ulegających biodegrada-
cji, komplety sztućców wykonane z tworzyw ulegających 
biodegradacji, łyżeczki do kawy i herbaty z tworzyw ule-
gających biodegradacji, zastawa stołowa jednorazowego 
użytku wykonana z tworzyw ulegających biodegradacji 
[sztućce], 16 papierowe pojemniki do żywności na wynos, 
papierowe pojemniki do przechowywania, pojemniki z pa-
pieru biodegradowalnego opartego na bazie masy włókni-
stej do jedzenia na wynos, pojemniki papierowe, pojemniki 
kartonowe, opakowania kartonowe, opakowania z biode-
gradowalnych tworzyw sztucznych, papierowe i kartono-
we pudełka do pakowania, tace kartonowe do pakowania 
żywności, torby papierowe, torebki z papieru na artykuły 
żywnościowe, torby papierowe do pakowania, torby do pa-
kowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucz-
nych, torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego 
papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru, kartonu lub biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, torby na zakupy z biodegradowalnego two-
rzywa sztucznego, worki i torby na śmieci wykonane z pa-
pieru lub z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, folia 
spożywcza, folia z biodegradowalnych tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, folie do pakowania artykułów 
żywnościowych, rolki folii z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych do pakowania, papier do pakowania żywności, 
papier do zawijania, materiały do pakowania wykonane 
z krochmalu lub skrobi, materiały opakowaniowe wykona-
ne z papieru z recyklingu, materiały z biodegradowalnych 
tworzyw sztucznych do pakowania, arkusze z biodegrado-
walnych tworzyw sztucznych do pakowania, 21 zastawa 
stołowa jednorazowego użytku z wyjątkiem sztućców, bio-
degradowalna zastawa stołowa z wyjątkiem sztućców, bio-
degradowalne filiżanki, biodegradowalne talerze, biodegra-
dowalne tacki, biodegradowalne miski, biodegradowalne 
tace do użytku domowego, biodegradowalne kubki na ba-
zie masy papierniczej, biodegradowalne miski na bazie 
masy papierniczej, biodegradowalne talerze na bazie masy 
papierniczej, talerze nadające się na kompost, talerze jed-
norazowego użytku, talerze papierowe, miski nadające się 
na kompost, papierowe kubki, kubki nadające się na kom-
post, tace papierowe, do użytku domowego, tace nadają-
ce się na kompost, słomki do picia, jednorazowe pałeczki 
do jedzenia, butelki z biodegradowalnych tworzyw sztucz-
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nych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
pojemniki nadające się na kompost do użytku domowego, 
pudełka obiadowe, pudełka śniadaniowe, termoizolacyjne 
pojemniki na żywność lub napoje, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej świadczone on-line w zakresie następujących towa-
rów: jednorazowe łyżki, noże i widelce, sztućce z tworzyw 
ulegających biodegradacji, łyżki, widelce i noże stołowe 
wykonane z tworzyw ulegających biodegradacji, komplety 
sztućców wykonane z tworzyw ulegających biodegradacji, 
łyżeczki do kawy i herbaty z tworzyw ulegających biode-
gradacji, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykona-
na z tworzyw ulegających biodegradacji [sztućce], papiero-
we pojemniki do żywności na wynos, papierowe pojemniki 
do przechowywania, pojemniki z papieru biodegradowal-
nego opartego na bazie masy włóknistej do jedzenia na wy-
nos, pojemniki papierowe, pojemniki kartonowe, opakowa-
nia kartonowe, opakowania z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, papierowe i kartonowe pudełka do pakowania, 
tace kartonowe do pakowania żywności, torby papierowe, 
torebki z papieru na artykuły żywnościowe, torby papiero-
we do pakowania, torby do pakowania wykonane z biode-
gradowalnych tworzyw sztucznych, torby do pakowania 
wykonane z biodegradowalnego papieru, torebki oraz arty-
kuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
biodegradowalnych tworzyw sztucznych, torby na zakupy 
z biodegradowalnego tworzywa sztucznego, worki i torby 
na śmieci wykonane z papieru lub z biodegradowalnych 
tworzyw sztucznych, folia spożywcza, folia z biodegrado-
walnych tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, folie 
do pakowania artykułów żywnościowych, rolki folii z biode-
gradowalnych tworzyw sztucznych do pakowania, papier 
do pakowania żywności, papier do zawijania, materiały 
do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały 
opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, materiały 
z biodegradowalnych tworzyw sztucznych do pakowania, 
arkusze z biodegradowalnych tworzyw sztucznych do pa-
kowania, zastawa stołowa jednorazowego użytku z wyjąt-
kiem sztućców, biodegradowalna zastawa stołowa z wyjąt-
kiem sztućców, biodegradowalne filiżanki, biodegradowal-
ne talerze, biodegradowalne tacki, biodegradowalne miski, 
biodegradowalne tace do użytku domowego, biodegrado-
walne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne 
miski na bazie masy papierniczej, biodegradowalne talerze 
na bazie masy papierniczej, talerze nadające się na kom-
post, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, mi-
ski nadające się na kompost, papierowe kubki, kubki nadają-
ce się na kompost, tace papierowe, do użytku domowego, 
tace nadające się na kompost, słomki do picia, jednorazowe 
pałeczki do jedzenia, butelki z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, pojemniki do użytku domowego lub kuchen-
nego, pojemniki nadające się na kompost do użytku domo-
wego, pudełka obiadowe, pudełka śniadaniowe, termoizo-
lacyjne pojemniki na żywność lub napoje.

(210) 503771 (220) 2019 08 26
(731) ANKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.04.02, 26.04.16
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 503773 (220) 2019 08 26
(731) OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE

(531) 24.09.05, 03.11.02, 26.01.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja i szkolenia w zakresie nauk medycz-
nych, w szczególności farmacji oraz w zakresie prawa farma-
ceutycznego, edukacja on-line za pomocą Internetu i eks-
tranetu, szkolenia on-line, dostarczanie informacji edukacyj-
nych, informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń 
zawodowych, informacje i wiadomości on-line w dziedzinie 
legislacji w zakresie prawa farmaceutycznego, opracowy-
wanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, udostępnianie kursów szkolenio-
wych dla farmaceutów, usługi edukacyjne dla dorosłych z za-
kresu nauk medycznych, w szczególności farmacji oraz w za-
kresie prawa farmaceutycznego, warsztaty w celach eduka-
cyjnych i szkoleniowych, zapewnianie kursów doskonalenia 
zawodowego z zakresu nauk medycznych, w szczególności 
farmacji oraz w zakresie prawa farmaceutycznego, zapew-
nianie testów edukacyjnych i ocen on-line, szkolenia cią-
głe farmaceutów, doradztwo zawodowe, szkolenia on-line 
w zakresie nauk medycznych, w szczególności farmacji oraz 
w zakresie prawa farmaceutycznego, organizowanie semina-
riów i konferencji edukacyjnych, organizowanie kongresów, 
konferencji, sympozjów naukowych, organizowanie zjazdów, 
publikowanie książek, biuletynów, poradników, periodyków, 
wydawnictw i tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym 
publikowanie na nośnikach papierowych, elektronicznych 
i on-line.

(210) 503775 (220) 2019 08 26
(731) DOBRZYNIECKI MACIEJ PROFIT-CONSULT FIRMA 

HANDLOWO-DORADCZA, Żukowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G EUROPEJSKI KONGRES GASTRONOMICZNY

(531) 01.01.05, 26.11.01, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, książki, perio-
dyki, kalendarze, fotografie, 35 organizacja targów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miej-
sca na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
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usługi promocyjne, doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, 41 usługi edukacyjne, organizacja 
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, publikowa-
nie książek, prowadzenie szkoleń dla dorosłych, konsultacje 
w zakresie prowadzenia szkoleń, nauczanie korespondencyj-
ne, produkcja filmów innych niż reklamowe.

(210) 503776 (220) 2019 08 26
(731) VITA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamilerze
(540) (znak słowny)
(540) VITA CAFE
(510), (511) 43 kawiarnia.

(210) 503777 (220) 2019 08 26
(731) GAMESET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GAMESET
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, badania bizne-
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, marketing ukierunkowany, marketing w ra-
mach wydawania oprogramowania, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public 
relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, 38 agencje informacyjne, 
przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, użytko-
wanie systemów łączności elektronicznej, komunikacja przez 
sieci elektroniczne, komunikacja za pomocą środków elektro-
nicznych, 41 publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicznych, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udo-
stępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publi-
kacji, które mogą być przeglądane, usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie 
tekstów, prezentacja nagrań wideo, prezentowanie nagrań wi-
deo, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycz-
nych, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, 
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna.

(210) 503780 (220) 2019 08 26
(731) VITA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamilerze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITA CAFE

(531) 05.03.13, 05.03.15, 11.03.04, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 
26.11.14, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 43 kawiarnia.

(210) 503792 (220) 2019 08 26
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) probiohepan
(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.

(210) 503794 (220) 2019 08 26
(731) JP OILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JP Oils Lubricant solutions

(531) 01.15.23, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje amortyzujące, oleje do samochodowych 
przekładni głównych, oleje do silników samochodowych, 
oleje do smarowania, oleje samochodowe, oleje silnikowe, 
oleje separacyjne, oleje smarowe do silników pojazdów me-
chanicznych, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje 
smarowe [smary przemysłowe], oleje smarowe zawierające 
dodatki chroniące metal przed zużyciem poprzez tarcie, 
oleje smarujące do silników benzynowych, oleje smarujące 
do urządzeń samochodowych, oleje wysokooczyszczone 
do silników, mineralne oleje smarowe, oleje syntetyczne.

(210) 503796 (220) 2019 08 26
(731) WENCLEWSKI ROBERT, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Sekstament
(510), (511) 16 książki, podręczniki [książki], książki niebele-
trystyczne, książki upominkowe, książki informacyjne, książki 
edukacyjne, książki do rysowania, książki z opowiadaniami, 
książki z obrazkami, książki do malowania, książki z grafiką, 
książki z plakatami, afisze, plakaty, broszury, drukowane fol-
dery informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, dru-
kowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały szko-
leniowe, fotografie, gazety, girlandy papierowe, kalendarze, 
katalogi, komiksy [książki], komiksy, papier gazetowy, pocz-
tówki, prospekty, reprodukcje graficzne, szkice, ulotki, ulotki 
drukowane, albumy do zdjęć, albumy fotograficzne.

(210) 503797 (220) 2019 08 26
(731) WOJCIECHOWSKI KRYSTIAN, Rusiec
(540) (znak słowny)
(540) SŁOWIANKA
(510), (511) 25 odzież.
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(210) 503799 (220) 2019 08 26
(731) GROCHLA TOMASZ, Wielowieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSSILESIA

(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi związane z wynajmem środków trans-
portu.

(210) 503800 (220) 2019 08 26
(731) BRODA MARCIN ANDRZEJ POLYCORE, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODELARNIA24PL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, 
silikony, odlewnicze preparaty formierskie, substancje do pia-
sków formierskich, piasek formierski, żywice epoksydowe, 
utwardzacze do żywic epoksydowych, żywice epoksydowe 
w stanie surowym, mieszanki klejące na bazie żywic epoksydo-
wych, nieprzetworzone żywice poliestrowe, powłoki na bazie 
nienasyconych żywic poliestrowych, mieszaniny poliestrowe 
w formie proszków do tworzenia powłok, nienasycone żywice 
poliestrowe, nienasycony poliester, poliuretany, nieprzetworzo-
ny poliuretan, granulat poliuretanowy, żywice poliuretanowe, 
kleje poliuretanowe, powłoki poliuretanowe inne niż farby, ży-
wice akrylowe, surowe akrylowe lateksy, lateksy akrylowe w sta-
nie surowym, polimery akrylowe w postaci proszku, żywice 
akrylowe w stanie surowym, masa termomechaniczna, masa 
chemo-mechaniczna, formowalne, nieprzetworzone żywice 
syntetyczne, termoplastyczna żywica do stosowania w formo-
waniu, nieprzetworzone żywice syntetyczne do użytku w pro-
dukcji mieszanek do formowania, nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne do użytku w produkcji mieszanek do formowania 
tworzyw sztucznych, żywice nieprzetworzone, żywice fluoro-
wane, żywice polietylenowe, żywice silikonowe, żywice poliace-
talowe, żywice poliamidowe, żywice polistyrenowe, żywice 
polipropylenowe, żywice kopoliestrowe, żywice fenolowe, suro-
we żywice sztuczne, żywice syntetyczne nieprzetworzone, su-
rowe żywice syntetyczne, emulgatory do żywic, żywice utwar-
dzane ultrafioletem, środki utwardzające do żywic, żywice z po-
lichlorku winylu, nieprzetworzone żywice w formie płynnej, 
nieprzetworzone tworzywa sztuczne z żywic syntetycznych, 
termoplastyczna żywica do stosowania w termoformowaniu, 
dodatki chemiczne do użytku w żywicach, nieprzetworzone 
żywice syntetyczne do użytku w produkcji, żywice syntetyczne 
w postaci rozpuszczalników do użytku jako powłoki, oleje siliko-
nowe, płynne elastomery silikonowe, czysty silikon, plastyfikato-
ry do tworzyw sztucznych, plastizole, dodatki chemiczne 
do użytku w produkcji, środki chemiczne do zastosowania 
w produkcji, preparaty mineralne do użytku w produkcji, związ-
ki polimerowe do zastosowania w produkcji, półprodukty che-
miczne do użytku w produkcji, dodatki chemiczne do użytku 
w produkcji powłok, substancje chemiczne do użytku w pro-
dukcji proszku do formowania, 2 barwniki, indygo jako barwnik, 
kurkuma jako barwnik, barwnik klejowy, szafran jako barwnik, 
sadza jako barwnik, annato jako barwnik, barwnik sadzowy, na-

turalne barwniki, barwniki szybkoschnące, barwniki syntetycz-
ne, barwniki siarkowe, płynne barwniki, barwniki alizarynowe, 
barwniki anilinowe, barwniki słodowe, barwniki bezpośrednie, 
barwniki kwasowe, barwniki polimerowe, barwniki kadziowe, 
barwniki ultramarynowe, barwniki podstawowe jako kationo-
wo-czynne barwniki, tlenek kobaltu jako barwnik, strączyn żółty 
jako barwnik, barwnik do drewna, barwniki do betonu, barwniki 
do tekstyliów, barwniki do szkła, naftoelanowe barwniki lodo-
we, barwniki do tatuaży, barwniki do drewna, barwniki do skór, 
barwniki do skóry, barwniki do obuwia, barwniki do zapraw, 
barwniki do likierów, barwniki jako farby, barwnik z orzechów 
włoskich, barwniki do zapraw farbiarskich, barwniki do powłok 
powierzchniowych, barwniki do produkcji mydła, biele jako 
barwniki, barwniki rozpuszczalne w oleju, barwniki do materia-
łów włóknistych, barwniki rozpuszczalne w alkoholu, czernidła 
jako barwniki, barwniki do materiałów celulozowych, barwniki 
do farb ceramicznych, barwniki rozpuszczalnikowe do drewna, 
fluorescencyjne środki rozjaśniające jako barwniki, tonery w po-
staci barwników, barwniki do nadawania stałego koloru, barw-
niki do użytku w przemyśle, barwniki do produkcji tuszów dru-
karskich, barwniki uszczelniające przed wpływami atmosferycz-
nymi, ekstrakt z drewna kampeszowego jako barwniki, barwniki 
do stosowania na obuwiu, barwniki do nakładania na drewno, 
barwniki stosowane w produkcji farb, barwniki do użytku w re-
produkcjach graficznych, barwniki do stosowania na tworzy-
wach sztucznych, barwniki do użytku w przemyśle włókienni-
czym, barwniki do zastosowania w produkcji mydeł, barwniki 
do użytku w produkcji kosmetyków, barwniki do zastosowania 
w produkcji napojów, barwniki do użytku w produkcji papieru, 
barwniki na bazie wody w postaci farb, dodatki do farb w posta-
ci barwników, barwniki do zastosowania w produkcji prepara-
tów farmaceutycznych, barwniki w postaci pisaków do odna-
wiania mebli, barwniki do użytku jako środki pomocnicze 
w branży drukarskiej, barwniki do użytku w produkcji miesza-
nek do formowania tworzyw sztucznych, fluorescencyjne środ-
ki rozjaśniające [barwniki], 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
następujących towarów: odlewnicze preparaty formierskie, sub-
stancje do piasków formierskich, piasek formierski, żywice epok-
sydowe, utwardzacze do żywic epoksydowych, żywice epoksy-
dowe w stanie surowym, mieszanki klejące na bazie żywic 
epoksydowych, nieprzetworzone żywice poliestrowe, powłoki 
na bazie nienasyconych żywic poliestrowych, mieszaniny polie-
strowe w formie proszków do tworzenia powłok, nienasycone 
żywice poliestrowe, nienasycony poliester, poliuretany, nieprze-
tworzony poliuretan, granulat poliuretanowy, żywice poliureta-
nowe, kleje poliuretanowe, powłoki poliuretanowe inne niż far-
by, żywice akrylowe, surowe akrylowe lateksy, lateksy akrylowe 
w stanie surowym, polimery akrylowe w postaci proszku, żywi-
ce akrylowe w stanie surowym, masa termomechaniczna, masa 
chemo-mechaniczna, formowalne, nieprzetworzone żywice 
syntetyczne, termoplastyczna żywica do stosowania w formo-
waniu, nieprzetworzone żywice syntetyczne do użytku w pro-
dukcji mieszanek do formowania, nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne do użytku w produkcji mieszanek do formowania 
tworzyw sztucznych, żywice nieprzetworzone, żywice fluoro-
wane, żywice polietylenowe, żywice silikonowe, żywice poliace-
talowe, żywice poliamidowe, żywice polistyrenowe, żywice 
polipropylenowe, żywice kopoliestrowe, żywice fenolowe, suro-
we żywice sztuczne, żywice syntetyczne nieprzetworzone, su-
rowe żywice syntetyczne, emulgatory do żywic, żywice utwar-
dzane ultrafioletem, środki utwardzające do żywic, żywice z po-
lichlorku winylu, nieprzetworzone żywice w formie płynnej, 
nieprzetworzone tworzywa sztuczne z żywic syntetycznych, 
termoplastyczna żywica do stosowania w termoformowaniu, 
dodatki chemiczne do użytku w żywicach, nieprzetworzone 
żywice syntetyczne do użytku w produkcji, żywice syntetyczne 
w postaci rozpuszczalników do użytku jako powłoki, silikony, 
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oleje silikonowe, płynne elastomery silikonowe, czysty silikon, 
plastyfikatory do tworzyw sztucznych, plastizole, dodatki che-
miczne do użytku w produkcji, środki chemiczne do zastosowa-
nia w produkcji, preparaty mineralne do użytku w produkcji, 
związki polimerowe do zastosowania w produkcji, półprodukty 
chemiczne do użytku w produkcji, dodatki chemiczne do użyt-
ku w produkcji powłok, substancje chemiczne do użytku w pro-
dukcji proszku do formowania, barwniki, indygo jako barwnik, 
kurkuma jako barwnik, barwnik klejowy, szafran jako barwnik, 
sadza jako barwnik, annato jako barwnik, barwnik sadzowy, na-
turalne barwniki, barwniki szybkoschnące, barwniki syntetycz-
ne, barwniki siarkowe, płynne barwniki, barwniki alizarynowe, 
barwniki anilinowe, barwniki słodowe, barwniki bezpośrednie, 
barwniki kwasowe, barwniki polimerowe, barwniki kadziowe, 
barwniki ultramarynowe, barwniki podstawowe jako kationo-
wo-czynne barwniki, tlenek kobaltu jako barwnik, strączyn żółty 
jako barwnik, barwnik do drewna, barwniki do betonu, barwniki 
do tekstyliów, barwniki do szkła, naftoelanowe barwniki lodo-
we, barwniki do tatuaży, barwniki do drewna, barwniki do skór, 
barwniki do skóry, barwniki do obuwia, barwniki do zapraw, 
barwniki do likierów, barwniki jako farby, barwnik z orzechów 
włoskich, barwniki do zapraw farbiarskich, barwniki do powłok 
powierzchniowych, barwniki do produkcji mydła, biele jako 
barwniki, barwniki rozpuszczalne w oleju, barwniki do materia-
łów włóknistych, barwniki rozpuszczalne w alkoholu, czernidła 
jako barwniki, barwniki do materiałów celulozowych, barwniki 
do farb ceramicznych, barwniki rozpuszczalnikowe do drewna, 
fluorescencyjne środki rozjaśniające jako barwniki, tonery w po-
staci barwników, barwniki do nadawania stałego koloru, barw-
niki do użytku w przemyśle, barwniki do produkcji tuszów dru-
karskich, barwniki uszczelniające przed wpływami atmosferycz-
nymi, ekstrakt z drewna kampeszowego jako barwniki, barwniki 
do stosowania na obuwiu, barwniki do nakładania na drewno, 
barwniki stosowane w produkcji farb, barwniki do użytku w re-
produkcjach graficznych, barwniki do stosowania na tworzy-
wach sztucznych, barwniki do użytku w przemyśle włókienni-
czym, barwniki do zastosowania w produkcji mydeł, barwniki 
do użytku w produkcji kosmetyków, barwniki do zastosowania 
w produkcji napojów, barwniki do użytku w produkcji papieru, 
barwniki na bazie wody w postaci farb, dodatki do farb w posta-
ci barwników, barwniki do zastosowania w produkcji prepara-
tów farmaceutycznych, barwniki w postaci pisaków do odna-
wiania mebli, barwniki do użytku jako środki pomocnicze 
w branży drukarskiej, barwniki do użytku w produkcji miesza-
nek do formowania tworzyw sztucznych.

(210) 503801 (220) 2019 08 26
(731) JĘDROWIAK BARTOSZ LESZEK, Iława
(540) (znak słowny)
(540) Holiskin
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 503804 (220) 2019 08 26
(731) BRODA MARCIN ANDRZEJ POLYCORE, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAR DUST

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 barwniki, indygo jako barwnik, kurkuma jako 
barwnik, barwnik klejowy, szafran jako barwnik, sadza jako 
barwnik, annato jako barwnik, barwnik sadzowy, naturalne 

barwniki, barwniki spożywcze, barwniki szybkoschnące, barw-
niki syntetyczne, barwniki siarkowe, płynne barwniki, barwniki 
alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki słodowe, barwniki 
bezpośrednie, barwniki kwasowe, barwniki polimerowe, barw-
niki kadziowe, barwniki ultramarynowe, barwniki podstawowe 
jako kationowo-czynne barwniki, tlenek kobaltu jako barwnik, 
strączyn żółty jako barwnik, barwnik do drewna, barwniki 
do żywności, barwniki do betonu, barwniki do tekstyliów, barw-
niki do szkła, naftoelanowe barwniki lodowe, barwniki do tatu-
aży, barwniki do piwa, barwniki do napojów, barwniki do masła, 
barwniki do drewna, barwniki do skór, barwniki do skóry, barw-
niki do obuwia, barwniki do zapraw, barwniki do likierów, barw-
niki jako farby, karmel jako barwnik do żywności, barwnik z orze-
chów włoskich, karmel słodowy jako barwnik spożywczy, barw-
niki do zapraw farbiarskich, barwniki do powłok powierzchnio-
wych, barwniki do produkcji mydła, biele jako barwniki, barwni-
ki rozpuszczalne w oleju, barwniki do materiałów włóknistych, 
barwniki rozpuszczalne w alkoholu, czernidła jako barwniki, 
barwniki do materiałów celulozowych, barwniki do farb cera-
micznych, barwniki rozpuszczalnikowe do drewna, fluorescen-
cyjne środki rozjaśniające jako barwniki, tonery w postaci barw-
ników, barwniki do nadawania stałego koloru, barwniki do użyt-
ku w przemyśle, barwniki do produkcji tuszów drukarskich, 
barwniki uszczelniające przed wpływami atmosferycznymi, 
barwniki spożywcze do użytku domowego, ekstrakt z drewna 
kampeszowego jako barwniki, barwniki spożywcze uzyskane 
z jagód, barwniki do stosowania na obuwiu, barwniki do nakła-
dania na drewno, barwniki stosowane w produkcji farb, barwni-
ki do użytku w produkcji żywności, barwniki do użytku w repro-
dukcjach graficznych, barwniki do stosowania na tworzywach 
sztucznych, barwniki do użytku w przemyśle włókienniczym, 
barwniki do zastosowania w produkcji mydeł, barwniki spożyw-
cze uzyskane z soczystych owoców, barwniki do użytku w pro-
dukcji kosmetyków, barwniki do zastosowania w produkcji na-
pojów, barwniki do użytku w produkcji papieru, barwniki na ba-
zie wody w postaci farb, słód do użytku jako barwnik do napo-
jów, słód do użytku jako barwnik do żywności, dodatki do farb 
w postaci barwników, barwniki do zastosowania w produkcji 
preparatów farmaceutycznych, barwniki w postaci pisaków 
do odnawiania mebli, ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik 
do napojów, ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do żyw-
ności, barwniki do użytku jako środki pomocnicze w branży 
drukarskiej, barwniki do użytku w produkcji mieszanek do for-
mowania tworzyw sztucznych, pigmenty, sadza jako pigment, 
pigmenty organiczne, pigmenty luminescencyjne, pigmenty 
tytanowe, pigmenty drukarskie, kolorowe pigmenty, pigmenty 
fotochromowe, pigmenty nieorganiczne, pigmenty ogniood-
porne, preparaty pigmentowe, siena naturalna jako pigment, 
biel cynkowa jako pigment, dwutlenek tytanu jako pigment, 
sadza lampowa jako pigment, pigmenty w proszku, pigmenty 
do farb, emulsje srebrne jako pigmenty, sykatywy do pigmen-
tów, błękit ultramarynowy jako pigment, pigmenty do przygo-
towania tuszy, pigmenty z właściwościami brązującymi, pig-
menty w postaci płynnej, pigmenty do powłok ochronnych, 
pigmenty do żywic syntetycznych, nieorganiczne pigmenty 
z tlenku metalu, pigmenty drukarskie do materiałów tekstyl-
nych, pigmenty w postaci dyspersji alkidowych, pigmenty 
do stosowania w farbach, dwutlenek tytanu do użytku jako pig-
ment, pigment z siarczanu baru do farb, powłoki zawierające 
pigment stosowane jako farby, pigmenty organiczne do pro-
dukcji materiałów barwiących, koncentraty pigmentu z synte-
tycznych tworzyw sztucznych, organiczne pigmenty do pro-
dukcji tuszów drukarskich, pigmenty do użytku w produkcji ko-
smetyków, pigmenty do stosowania w przemyśle graficznym, 
pigmenty do użytku w produkcji farmaceutyków, wodna dys-
persja pigmentów do wykańczania skór, pigmenty do stosowa-
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nia w produkcji kolorowego papieru, pigmenty do stosowania 
w produkcji tuszów drukarskich, pigmenty rozproszone w wo-
dzie do barwienia betonu, pigmenty do stosowania w produk-
cji włókien syntetycznych, wodna dyspersja pigmentów do ma-
sowego barwienia materiałów, pigment z syntetycznych two-
rzyw sztucznych w postaci granulatu, pigmenty do stosowania 
jako barwniki w formowaniu wtryskowym, pigmenty przewo-
dzące prąd elektryczny stosowane w produkcji lakierów, pig-
menty rozproszone w wodzie do barwienia produktów cemen-
towych, wodna dyspersja pigmentów do wykonywania nadru-
ków na materiałach tekstylnych, pigmenty do użytku w tuszach 
drukarskich, stosowane w procesie druku litograficznego, flu-
orescencyjne środki rozjaśniające [barwniki], 35 sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa następujących towarów: barwniki, indygo 
jako barwnik, kurkuma jako barwnik, barwnik klejowy, szafran 
jako barwnik, sadza jako barwnik, annato jako barwnik, barwnik 
sadzowy, naturalne barwniki, barwniki spożywcze, barwniki 
szybkoschnące, barwniki syntetyczne, barwniki siarkowe, płyn-
ne barwniki, barwniki alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki 
słodowe, barwniki bezpośrednie, barwniki kwasowe, barwniki 
polimerowe, barwniki kadziowe, barwniki ultramarynowe, 
barwniki podstawowe jako kationowo-czynne barwniki, tlenek 
kobaltu jako barwnik, strączyn żółty jako barwnik, barwnik 
do drewna, barwniki do żywności, barwniki do betonu, barwni-
ki do tekstyliów, barwniki do szkła, naftoelanowe barwniki lodo-
we, barwniki do tatuaży, barwniki do piwa, barwniki do napo-
jów, barwniki do masła, barwniki do drewna, barwniki do skór, 
barwniki do skóry, barwniki do obuwia, barwniki do zapraw, 
barwniki do likierów, barwniki jako farby, karmel jako barwnik 
do żywności, barwnik z orzechów włoskich, karmel słodowy 
jako barwnik spożywczy, barwniki do zapraw farbiarskich, barw-
niki do powłok powierzchniowych, barwniki do produkcji my-
dła, biele jako barwniki, barwniki rozpuszczalne w oleju, barwni-
ki do materiałów włóknistych, barwniki rozpuszczalne w alko-
holu, czernidła jako barwniki, barwniki do materiałów celulozo-
wych, barwniki do farb ceramicznych, barwniki rozpuszczalni-
kowe do drewna, fluorescencyjne środki rozjaśniające jako 
barwniki, tonery w postaci barwników, barwniki do nadawania 
stałego koloru, barwniki do użytku w przemyśle, barwniki 
do produkcji tuszów drukarskich, barwniki uszczelniające przed 
wpływami atmosferycznymi, barwniki spożywcze do użytku 
domowego, ekstrakt z drewna kampeszowego jako barwniki, 
barwniki spożywcze uzyskane z jagód, barwniki do stosowania 
na obuwiu, barwniki do nakładania na drewno, barwniki stoso-
wane w produkcji farb, barwniki do użytku w produkcji żywno-
ści, barwniki do użytku w reprodukcjach graficznych, barwniki 
do stosowania na tworzywach sztucznych, barwniki do użytku 
w przemyśle włókienniczym, barwniki do zastosowania w pro-
dukcji mydeł, barwniki spożywcze uzyskane z soczystych owo-
ców, barwniki do użytku w produkcji kosmetyków, barwniki 
do zastosowania w produkcji napojów, barwniki do użytku 
w produkcji papieru, barwniki na bazie wody w postaci farb, 
słód do użytku jako barwnik do napojów, słód do użytku jako 
barwnik do żywności, dodatki do farb w postaci barwników, 
barwniki do zastosowania w produkcji preparatów farmaceu-
tycznych, barwniki w postaci pisaków do odnawiania mebli, 
ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do napojów, ekstrak-
ty ze słodu do użytku jako barwnik do żywności, barwniki 
do użytku jako środki pomocnicze w branży drukarskiej, barw-
niki do użytku w produkcji mieszanek do formowania tworzyw 
sztucznych, pigmenty, sadza jako pigment, pigmenty organicz-
ne, pigmenty luminescencyjne, pigmenty tytanowe, pigmenty 
drukarskie, kolorowe pigmenty, pigmenty fotochromowe, pig-
menty nieorganiczne, pigmenty ognioodporne, preparaty pig-
mentowe, siena naturalna jako pigment, biel cynkowa jako pig-
ment, dwutlenek tytanu jako pigment, sadza lampowa jako 
pigment, pigmenty w proszku, pigmenty do farb, emulsje srebr-

ne jako pigmenty, sykatywy do pigmentów, błękit ultramaryno-
wy jako pigment, pigmenty do przygotowania tuszy, pigmenty 
z właściwościami brązującymi, pigmenty w postaci płynnej, 
pigmenty do powłok ochronnych, pigmenty do żywic synte-
tycznych, nieorganiczne pigmenty z tlenku metalu, pigmenty 
drukarskie do materiałów tekstylnych, pigmenty w postaci dys-
persji alkidowych, pigmenty do stosowania w farbach, dwutle-
nek tytanu do użytku jako pigment, pigment z siarczanu baru 
do farb, powłoki zawierające pigment stosowane jako farby, 
pigmenty organiczne do produkcji materiałów barwiących, 
koncentraty pigmentu z syntetycznych tworzyw sztucznych, 
organiczne pigmenty do produkcji tuszów drukarskich, pig-
menty do użytku w produkcji kosmetyków, pigmenty do stoso-
wania w przemyśle graficznym, pigmenty do użytku w produk-
cji farmaceutyków, wodna dyspersja pigmentów do wykańcza-
nia skór, pigmenty do stosowania w produkcji kolorowego pa-
pieru, pigmenty do stosowania w produkcji tuszów drukarskich, 
pigmenty rozproszone w wodzie do barwienia betonu, pig-
menty do stosowania w produkcji włókien syntetycznych, wod-
na dyspersja pigmentów do masowego barwienia materiałów, 
pigment z syntetycznych tworzyw sztucznych w postaci granu-
latu, pigmenty do stosowania jako barwniki w formowaniu 
wtryskowym, pigmenty przewodzące prąd elektryczny stoso-
wane w produkcji lakierów, pigmenty rozproszone w wodzie 
do barwienia produktów cementowych, wodna dyspersja pig-
mentów do wykonywania nadruków na materiałach tekstyl-
nych, pigmenty do użytku w tuszach drukarskich, stosowane 
w procesie druku litograficznego.

(210) 503805 (220) 2019 08 26
(731) PRIMAVIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GĄDKI
(540) (znak słowny)
(540) VEGETELLA
(510), (511) 30 krem do smarowania na bazie ziaren sło-
necznika.

(210) 503808 (220) 2019 08 26
(731) SIKORA DARIUSZ WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wearly.me

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, zapewnianie do-
stępu do treści, stron internetowych i portali.

(210) 503819 (220) 2019 08 26
(731) LPP PRINTABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CR
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(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 25 odzież w tym odzież reklamowa i robocza, 
obuwie, nakrycia głowy.

(210) 503830 (220) 2019 08 27
(731) NOWEOPONY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie części samochodowych, usługi handlu de-
talicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży 
detalicznej, usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokony-
wanych za pomocą Internetu, 37 wymiana opon, wymiana 
amortyzatorów, przegląd i serwisowanie silników pojazdów, 
konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, odnawianie pojaz-
dów, polerowanie pojazdów, konserwacja pojazdów, smaro-
wanie pojazdów, przegląd pojazdów, remont pojazdów, ma-
lowanie pojazdów, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów, 
konserwacja pojazdów mechanicznych, naprawa powypad-
kowa pojazdów, kompleksowe czyszczenie pojazdów, rege-
neracja silników pojazdów, usługi tuningu pojazdów, usługi 
napraw awarii pojazdów, usługi awaryjnych napraw pojaz-
dów, usługi stacji obsługi pojazdów, naprawa, konserwacja 
i tankowanie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów 
mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mecha-
nicznych i części do nich, usługi konserwacji i naprawy pojaz-
dów silnikowych, wyważanie opon, montaż opon, naprawa 
opon, nacinanie opon, wulkanizacja opon [naprawa], rotacja 
i wyważanie opon, wulkanizacja opon samochodowych [na-
prawa], konserwacja i naprawa opon, ustawianie zbieżności 
[wyrównywanie] opon, usługi w zakresie montażu opon, za-
kładanie i naprawa opon do pojazdów.

(210) 503832 (220) 2019 08 27
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Opti Borelia

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosme-
tyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn 

do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego 
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodo-
ryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, anty-
septyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, 
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzideł-
ka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje 
do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosme-
tyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne 
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy 
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększa-
jące, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, pre-
paraty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda la-
wendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycz-
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki 
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów 
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycz-
nych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, 
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko 
preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, 
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, pre-
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, her-
bata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki 
przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki 
nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów 
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciw-
bólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, 
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetycz-
na do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukier-
ki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody 
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farma-
ceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farma-
ceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata od-
chudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne 
chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska 
w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kap-
sułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne 
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farma-
ceutycznymi, środki uśmierzające.

(210) 503833 (220) 2019 08 27
(731) PROMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KP

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie skupu i sprzedaży metali 
szlachetnych, kamieni szlachetnych, 36 operacje walutowe, 
wymiana pieniędzy, wymiana walut, handel walutami, we-



Nr  ZT40/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 79

ryfikacja czeków, agencje kredytowe, kredytowanie, agencje 
ściągania wierzytelności, usługi finansowe, transakcje finan-
sowe, operacje finansowe, analizy finansowe, tworzenie 
funduszy, tworzenie kapitałów, lokaty kapitału, inwestycje 
kapitałowe, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, 
notowania giełdowe, pożyczki pod zastaw, finansowanie po-
życzek, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednic-
two ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych, 
ubezpieczeniowych.

(210) 503834 (220) 2019 08 27
(731) PROMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXCHANGE PROMES

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie skupu i sprzedaży metali 
szlachetnych, kamieni szlachetnych, 36 operacje walutowe, 
wymiana pieniędzy, wymiana walut, handel walutami, we-
ryfikacja czeków, agencje kredytowe, kredytowanie, agencje 
ściągania wierzytelności, usługi finansowe, transakcje finan-
sowe, operacje finansowe, analizy finansowe, tworzenie 
funduszy, tworzenie kapitałów, lokaty kapitału, inwestycje 
kapitałowe, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, 
notowania giełdowe, pożyczki pod zastaw, finansowanie po-
życzek, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednic-
two ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych, 
ubezpieczeniowych.

(210) 503840 (220) 2019 08 27
(731) PROMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANTOR PROMES

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie skupu i sprzedaży metali 
szlachetnych, kamieni szlachetnych, 36 operacje walutowe, 
wymiana pieniędzy, wymiana walut, handel walutami, we-
ryfikacja czeków, agencje kredytowe, kredytowanie, agencje 
ściągania wierzytelności, usługi finansowe, transakcje finan-
sowe, operacje finansowe, analizy finansowe, tworzenie 
funduszy, tworzenie kapitałów, lokaty kapitału, inwestycje 
kapitałowe, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, 
notowania giełdowe, pożyczki pod zastaw, finansowanie po-
życzek, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednic-
two ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych, 
ubezpieczeniowych.

(210) 503842 (220) 2019 08 27
(731) LOOKRATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)

(540) TINT
(510), (511) 14 zegarki, zegary, etui na zegarki, pudełka 
na zegarki, woreczki na zegarki, części do zegarków.

(210) 503844 (220) 2019 08 27
(731) AVDOSHYN ANDRII, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) pankoncert
(510), (511) 41 usługi rezerwacji biletów do teatru i na kon-
certy, rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów 
teatralnych, teatralne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, widowiska te-
atralne i widowiska muzyczne, organizowanie, produkcja 
i wystawianie spektakli teatralnych.

(210) 503854 (220) 2019 08 27
(731) PERFORMANCE ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) E-COM HOUSE
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
w tym: komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne ro-
dzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, w tym: oprogra-
mowanie gier, oprogramowanie użytkowe, w tym oprogra-
mowanie komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie do za-
rządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramo-
wanie do mediów i publikowania, a także aplikacje biurowe 
i biznesowe, oprogramowanie związane ze sztuczną inteli-
gencją i nauczaniem maszynowym, oprogramowanie kom-
puterowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowa-
dzania operacji w świecie rzeczywistym, oprogramowanie 
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, w tym: sterowniki urządzeń i oprogramowania 
wbudowanego w urządzenia, systemy operacyjne, a także 
oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptogra-
fii, oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzo-
nej, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
w tym: oprogramowanie do zarządzania treścią, a także 
oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności 
elektronicznych, 35 usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, w tym: usługi public relations, usługi w zakresie wy-
staw i prezentacji produktów, usługi organizowania targów 
i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, udostępnianie powierzch-
ni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, wynajem powierzchni, czasu i materiałów 
reklamowych, usługi w zakresie handlu i usługi informacyj-
ne dla konsumentów, w tym: usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów auto-
matycznych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej, w tym: badania rynkowe, pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 
41 usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi 
edukacyjne i instruktażowe, 42 usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, w tym: rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu kom-
puterowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypoży-
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czanie sprzętu i urządzeń komputerowych, doradztwo, kon-
sultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania 
i konwersji danych, usługi kodowania danych, testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projek-
towania.

(210) 503868 (220) 2019 08 27
(731) SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eraty

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 503873 (220) 2019 08 27
(731) PD INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pd

(531) 26.04.01, 26.04.10, 26.04.18, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomo-
ściami, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi agencji 
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, sprzedaż 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, dzierża-
wa budynków, wynajem pomieszczeń i powierzchni handlo-
wych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, 
dzierżawa pomieszczeń handlowych, wynajem powierzch-
ni ekspozycyjnych, wynajem pomieszczeń i powierzchni 
biurowych, wynajem mieszkań, studio i pokoi, usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, administrowanie sprawa-
mi finansowymi dotyczącymi nieruchomości, finansowe 
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi 
w zakresie działalności deweloperskiej, a mianowicie: usługi 
inwestycyjne i finansowe związane z nieruchomościami, or-
ganizowanie finansowania projektów budowlanych, 37 usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
budowa nieruchomości komercyjnych, usługi deweloper-
skie, a mianowicie: usługi budowlane, budowa nieruchomo-
ści mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, 
konserwacja i naprawa budynków, usługi instalacyjne i re-
montowe w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, 
grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
energetycznych i oświetleniowych, usługi w zakresie za-
gospodarowania przestrzennego, doradztwo inżynieryjne 
[budownictwo], informacja budowlana, nadzór budowlany, 
zarządzanie projektem budowy, 42 usługi projektowe i do-
radcze w zakresie budownictwa, instalacji wodnych, kanali-
zacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych, usługi projektowe i doradcze w zakresie aranżacji 

i wyposażenia łazienek, mieszkań, obiektów użyteczności 
publicznej i obiektów przemysłowych, doradztwo w za-
kresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi 
architektoniczne, usługi architektury wnętrz, projektowanie 
techniczne.

(210) 503875 (220) 2019 08 27
(731) HOME FOR FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HomeFree.eu

(531) 07.01.24, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy 
danych, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, 
kupony mobilne do pobrania, oprogramowanie, platformy 
i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, oprogramowa-
nie do eksploracji danych, oprogramowanie do udostępniania 
plików, oprogramowanie do publikowania, oprogramowanie 
do handlu detalicznego, oprogramowanie do aranżowania 
transakcji on-line, oprogramowanie do handlu w ramach glo-
balnej sieci telekomunikacyjnej, oprogramowanie do handlu 
elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramowanie 
do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, oprogra-
mowanie marketingowe do wyszukiwania, oprogramowanie 
do wynajmowania przestrzeni reklamowej na stronach inter-
netowych, oprogramowanie do osadzania reklam on-line 
na stronach internetowych, oprogramowanie do projektowa-
nia reklam on-line na stronach internetowych, mobilne aplika-
cje, aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, 
35 aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej 
bazie danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, dostarczanie informacji bizneso-
wych i handlowych on-line, dostarczanie informacji dotyczą-
cych produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Interne-
tu, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, do-
starczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
gromadzenie informacji handlowych, ogłoszenia drobne, po-
średnictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 
pośrednictwo w zakresie reklamy, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich 
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, przeprowadzanie 
badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, 
przeprowadzanie badań opinii publicznej, gromadzenie da-
nych, komputerowe przetwarzanie danych, przetwarzanie 
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności go-
spodarczej, reklama, reklamy on-line, reklama w Internecie dla 
osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama i usługi reklamowe, reklama on-
-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama towarów 
i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika 
on-line do przeszukiwania, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych 
sprzedawców, publikacja reklam, publikowanie materiałów re-
klamowych on-line, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Inter-
necie, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, roz-
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powszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie 
reklam poprzez Internet, usługi dystrybucji materiałów rekla-
mowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem pocz-
ty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istnie-
jącej bazy klientów, skomputeryzowane usługi w zakresie skła-
dania zamówień on-line, skomputeryzowane zamówienia to-
warów, skomputeryzowane zarządzanie danymi, udostępnia-
nie informacji o produktach konsumenckich, udostępnianie 
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci in-
formacyjnych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usłu-
gi on-line z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi przetwarzania danych 
on-line, usługi reklamowe, usługi reklamowe na rzecz innych, 
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towa-
rów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kompu-
terowej, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie pro-
mocji sprzedaży, usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamo-
wych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach interne-
towych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wyświetla-
nie reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób 
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, skomputeryzowane wyszuki-
wanie informacji handlowych, usługi porównywania cen, 
38 cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elek-
tronicznej, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środ-
ków elektronicznych, dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, elektroniczna transmisja danych, elektroniczna wy-
miana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, poko-
jów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elek-
troniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne przesyła-
nie danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyska-
wicznych i danych, elektroniczne przesyłanie plików, elektro-
niczne przesyłanie wiadomości, elektroniczne usługi przeka-
zywania wiadomości, elektroniczna transmisja wiadomości, 
elektroniczna transmisja wiadomości, danych i dokumentów, 
komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, 
komunikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja za po-
średnictwem blogów on-line, komunikacja za pomocą środ-
ków elektronicznych, odbieranie i przesyłanie elektronicznych 
wiadomości, przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem usług on-line i Internetu, przesyłanie zamówień 
drogą elektroniczną, świadczenie usług on-line w zakresie ta-
blic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], świadczenie 
usług łączności on-line, udostępnianie komputerowej bazy 
danych, udostępnianie linii do czatów przy wykorzystaniu In-
ternetu, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłosze-
niowej, udostępnianie on-line elektronicznych tablic informa-
cyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkowni-
kami komputerów, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, 
usługi komunikacji internetowej, usługi komunikacyjne świad-
czone drogą elektroniczną, usługi łączności cyfrowej, usługi 
łączności on-line, usługi on-line, mianowicie przesyłanie wia-
domości, usługi przesyłu danych, usługi telekomunikacyjne 
dotyczące handlu elektronicznego, usługi transmisji danych, 
usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, 
usługi wiadomości tekstowych, usługi zdalnego dostępu 
do danych, usługi zintegrowanego przesyłania wiadomości, 
wymiana danych elektronicznych, wymiana wiadomości 
za pomocą transmisji komputerowej, zapewnianie dostępu 

do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostę-
pu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputero-
wych, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, 
zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego 
w Internecie, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, 
42 elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, elek-
troniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych 
wiadomości e-mail, hosting stron internetowych, hosting tre-
ści cyfrowych w Internecie, hosting serwerów, hosting portali 
internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, 
hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, 
hosting aplikacji multimedialnych, hosting elektronicznych 
przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania to-
warów i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięcio-
wej na strony internetowe, hosting infrastruktury sieciowej 
on-line na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści  
on-line, hosting komputerowych baz danych, hosting mobil-
nych stron internetowych, hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, hosting platform w Internecie, hosting platform komuni-
kacyjnych w Internecie, hosting platform przeznaczonych 
do handlu elektronicznego przez Internet, hosting platform 
transakcyjnych w Internecie, interaktywne usługi hostingowe 
umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się 
swoimi treściami i obrazami w trybie on-line, obsługiwanie 
wyszukiwarek, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogra-
mowania komputerowego, przechowywanie danych elektro-
nicznych, przechowywanie danych on-line, przechowywanie 
obrazów w postaci elektronicznej, udostępnianie lub wyna-
jem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, udostępnie-
nie wyszukiwarek internetowych, usługi dostawców usług 
aplikacyjnych [asp], usługi dostawcy hostingu w chmurze, 
usługi w zakresie hostingu stron internetowych, wynajem 
przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, 
zdalne administrowanie serwerem, kontrola jakości towarów 
i usług.

(210) 503876 (220) 2019 08 27
(731) PD INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Profit Development
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomo-
ściami, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi agencji 
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, sprzedaż 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa 
budynków, wynajem pomieszczeń i powierzchni handlowych, 
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, dzierża-
wa pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni ekspo-
zycyjnych, wynajem pomieszczeń i powierzchni biurowych, 
wynajem mieszkań, studio i pokoi, usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, finansowe zarządzanie projek-
tami z dziedziny nieruchomości, usługi w zakresie działalności 
deweloperskiej, a mianowicie: usługi inwestycyjne i finansowe 
związane z nieruchomościami, organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa nieruchomości komer-
cyjnych, usługi deweloperskie, a mianowicie: usługi budowlane, 
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomo-
ści przemysłowych, konserwacja i naprawa budynków, usługi 
instalacyjne i remontowe w zakresie instalacji wodnych, kana-
lizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyza-
cyjnych, energetycznych i oświetleniowych, usługi w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego, doradztwo inżynieryjne 
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[budownictwo], informacja budowlana, nadzór budowlany, za-
rządzanie projektem budowy, 42 usługi projektowe i doradcze 
w zakresie budownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, 
grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
usługi projektowe i doradcze w zakresie aranżacji i wyposażenia 
łazienek, mieszkań, obiektów użyteczności publicznej i obiek-
tów przemysłowych, doradztwo w zakresie projektów archi-
tektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne, usługi 
architektury wnętrz, projektowanie techniczne.

(210) 503881 (220) 2019 08 27
(731) A’FAVELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a Favela BRAZILIAN FLAVOURS

(531) 26.04.02, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.22, 
26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 01.17.11

(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi kawiarni, usługi 
restauracji samoobsługowych, usługi świadczone przez bary 
bistro, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), katering 
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, usługi 
w zakresie organizacji cateringu na imprezy urodzinowe, usługi 
kateringowe dla firm, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, usługi w zakresie żywności i napojów na wy-
nos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie 
organizowania bankietów, organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], snack-bary, usługi bufetów w zakresie 
barów koktajlowych, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości 
towarzyskie na specjalne okazje, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie przyborów 
kuchennych, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.

(210) 503885 (220) 2019 08 28
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubella Natures

(531) 05.07.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 paluszki serowe, chipsy jako chipsy owocowe, 
warzywne, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, jogurty 
pitne, jogurty kremowe, jogurty smakowe, desery jogurtowe, 

napoje z jogurtu, napoje na bazie jogurtu, jogurty o smaku 
owocowym, napoje z produktów mlecznych, napoje mlecz-
ne zawierające owoce, napoje mleczne aromatyzowane, 
mleczne produkty, napoje mleczne, napoje mleczne ze zbo-
żami, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z wa-
rzyw, głęboko mrożone dania warzywne, mrożone warzywa 
i owoce, gotowe dania warzywne, 30 potrawy z mąki i wyro-
by zbożowe, mąka i preparaty zbożowe i sojowe, płatki śnia-
daniowe, płatki kukurydziane, płatki jęczmienne, płatki owsia-
ne, płatki pszenne, płatki żytnie, płatki zbożowe, płatki zbo-
żowe pełnoziarniste, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe za-
wierające owoce, muesli, przekąski zbożowe, preparaty zbo-
żowe, produkty na bazie zboża, przekąski wykonane z mąki 
zbożowej, mąka, wyroby zbożowe ekstrudowane, produkty 
z mąki mielonej, żywność na bazie mąki, potrawy na bazie 
mąki, kasze spożywcze, kluski, makarony, makaron pełnoziar-
nisty, makaron razowy, makaron spożywczy, wyroby cukier-
nicze i słodycze, czekoladowe wyroby cukiernicze, zbożowe 
artykuły śniadaniowe, chleb, przyprawy, ryż, spaghetti, sosy 
[przyprawy], sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, 
sosy i preparaty do przygotowywania sosów, przyprawy syp-
kie i płynne, precle, paluszki, chipsy jako chipsy kukurydziane, 
zbożowe, chipsy ryżowe, jogurt mrożony [lody spożywcze], 
lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], mleczne 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z mrożonego jogur-
tu, napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone na bazie 
kawy, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, makarony głę-
boko mrożone, wyroby cukiernicze mrożone, danie gotowe 
zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, mrożone 
posiłki składające się głównie z makaronu.

(210) 503897 (220) 2019 08 28
(731) BLUE WATER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thunder Shake

(531) 01.15.03, 26.01.01, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 automat sprzedający suplementy na porcje.

(210) 503914 (220) 2019 08 28
(731) KRASKA-DZIADECKA ANNA SOHO COSMETICS, 

Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) soho COSMETICS

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki 
upiększające, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, olejki 
mineralne [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], kosmety-
ki do rzęs, kosmetyki do brwi, kosmetyki do paznokci, kosmetyki 
do ozdabiania, płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki do wło-
sów, żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kremy 
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do ciała [kosmetyki], kosmetyki do użytku osobistego, kosmety-
ki do ust, kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie olej-
ków, maseczki do skóry [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, olejki do ciała [kosmetyki], kolorowe kosmetyki do oczu, 
kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki do makijażu twarzy, 
kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci kre-
mów, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki 
do stosowania na skórę, nawilżające balsamy do skóry [kosme-
tyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], środki nawilżające 
do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie sproszkowanej [pu-
dry], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawilżające balsa-
my do ciała [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze i preparaty toa-
letowe, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, 
środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], żele do twa-
rzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], to-
niki [kosmetyki], naturalne środki perfumeryjne, naturalne olejki 
eteryczne, olejki naturalne do celów kosmetycznych, naturalne 
olejki do celów oczyszczających, olejki naturalne do perfum, 
peeling do stóp, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złusz-
czające do ciała, kosmetyczne peelingi do ciała, peelingi złusz-
czające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszcza-
jące do twarzy, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, 
preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty 
złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], maseczki do cia-
ła, szampony do ciała, mleczka do ciała, emulsje do ciała, masło 
do ciała, spraye do ciała, suflety do ciała, mgiełki do ciała, toniki 
kosmetyczne do ciała, mydła do pielęgnacji ciała, błoto kosme-
tyczne do ciała, olejki do masażu ciała, kremowe mydło do ciała, 
pianki do oczyszczania ciała, zapachowe kremy do ciała, prepa-
raty nawilżające do ciała, masło do rąk i ciała, masła do twarzy 
i ciała, maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], ma-
ska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], płyn tonizu-
jący do twarzy, ciała i rąk, emulsje do mycia ciała nie zawierające 
mydła, oleje czyszczące, olejki nielecznicze, olejki oczyszczające, 
olejki do twarzy, olejki do ciała, olejek do kąpieli.

(210) 503921 (220) 2019 08 28
(731) PAWLUS RAFAŁ KAMLOT, Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRISTAR PREMIUM PELLET

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 paliwa.

(210) 503928 (220) 2019 08 28
(731) WŁADZIMIRUK ANNA ATENA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ie instytut estetyki

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 44 kliniki medyczne; usługi medyczne; opieka 
medyczna i zdrowotna; usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej; specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi do-
radcze w zakresie opieki zdrowotnej; świadczenie usług 
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, 
z wyjątkiem stomatologii, elektroliza kosmetyczna, zabie-
gi kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna, usługi kosme-
tyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla 
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetycz-
ne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, ko-
smetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, nakładanie produk-
tów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad 
kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych 
na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owło-
sienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, 
kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne 
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów ko-
smetycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głę-
bokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów 
na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze do-
tyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usłu-
gi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykony-
wania makijażu, usługi gabinetów odchudzania, planowa-
nie programów odchudzających, usługi doradcze w za-
kresie odchudzania, usługi w zakresie odchudzania, usługi 
w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakre-
sie naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie 
żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi dorad-
cze związane z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie lecze-
nia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicz-
nego, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi 
depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, 
gabinety pielęgnacji skóry.

(210) 503936 (220) 2019 08 29
(731) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) mb24
(510), (511) 35 doradztwo i informacja o działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, fakturowanie, księgowość i rachunko-
wość, przygotowywanie listy płac, przygotowywanie ze-
znań podatkowych i doradztwo podatkowe, usługi dorad-
cze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą, zestawienia statystyczne, usłu-
gi w zakresie wypełniania zeznań podatkowych, 42 pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS].



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

2

1 501625, 502140, 502390, 502693, 502694, 503260, 503267, 503628, 503800

2 502390, 502693, 503131, 503800, 503804

3 498120, 502390, 503078, 503164, 503165, 503583, 503663, 503676, 503832, 503914

4 503794, 503921

5 498120, 499393, 501035, 502133, 502494, 502988, 503109, 503110, 503164, 503165, 503168, 503195, 503416, 
503418, 503552, 503562, 503583, 503610, 503617, 503628, 503629, 503692, 503710, 503718, 503792, 503832

6 500970, 501306, 501596, 502140, 502467, 503129, 503131

7 499585, 499591, 499620, 500970, 501596, 502140, 502210, 502339, 502999, 503236, 503681, 503897

8 502339, 503236, 503756

9 494105, 497315, 499620, 501300, 501576, 501596, 501625, 502117, 502227, 503069, 503091, 503121, 503170, 
503330, 503342, 503351, 503352, 503538, 503546, 503555, 503563, 503581, 503598, 503681, 503689, 503738, 
503754, 503854, 503875

10 499393, 501625, 503455

11 501010, 501551, 501596, 503131, 503681

12 499585, 499591, 501352, 501359, 501576, 501596, 502996, 503121, 503172, 503184, 503655, 503665, 503681

14 499620, 501276, 503546, 503555, 503842

16 497315, 499620, 502227, 502351, 502811, 503132, 503154, 503156, 503158, 503214, 503305, 503342, 503351, 
503352, 503389, 503510, 503546, 503555, 503754, 503756, 503775, 503796

17 501551, 502693, 502770, 502999, 503131

18 494105, 500963, 501276, 501298, 501300, 501306, 501576, 501625, 502361, 502748, 503522, 503524, 503546, 
503555

19 501339, 503131

20 500970, 500971, 502218, 502219, 503546, 503555, 503681

21 494105, 502424, 503688, 503691, 503697, 503756

24 501288, 501625, 502494, 503546, 503555

25 494105, 497315, 499603, 499620, 500963, 501276, 501298, 501300, 501576, 501625, 501629, 502227, 502361, 
502494, 503045, 503091, 503342, 503351, 503352, 503546, 503555, 503627, 503688, 503691, 503697, 503797, 
503819

26 499620

27 501625

28 497302, 497315, 499620, 501298, 501625, 501629, 502361, 503342, 503351, 503352, 503510, 503571, 503754

29 496362, 497318, 497391, 497397, 499301, 499620, 501384, 501609, 501610, 501611, 501612, 502154, 502155, 
502380, 503067, 503132, 503140, 503141, 503435, 503436, 503500, 503575, 503646, 503686, 503885

30 496362, 497391, 497397, 499301, 499620, 501384, 501609, 501610, 501611, 501612, 502142, 502446, 503140, 
503141, 503442, 503500, 503582, 503597, 503616, 503646, 503805, 503885

31 500829, 501609, 501610, 501611, 501612, 503500

32 498244, 499488, 500829, 502133, 502180, 502186, 503035, 503091, 503101, 503134, 503500, 503645, 503646, 
503647, 503648

33 489263, 499488, 502418, 503035, 503036, 503130, 503134

34 503538, 503581
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1 21

35 474182, 474183, 474184, 494350, 497315, 497391, 497397, 498208, 498667, 499393, 499585, 499591, 499603, 
499620, 500829, 500945, 501021, 501022, 501264, 501276, 501384, 501546, 501551, 501629, 502227, 502252, 
502338, 502339, 502361, 502380, 502401, 502414, 502415, 502420, 502422, 502494, 502787, 503049, 503053, 
503067, 503091, 503094, 503121, 503132, 503139, 503152, 503154, 503156, 503158, 503162, 503173, 503195, 
503214, 503236, 503305, 503330, 503342, 503351, 503352, 503371, 503372, 503381, 503389, 503416, 503418, 
503429, 503434, 503442, 503455, 503499, 503505, 503510, 503522, 503524, 503546, 503551, 503555, 503563, 
503573, 503578, 503582, 503583, 503594, 503597, 503615, 503617, 503625, 503689, 503723, 503726, 503739, 
503740, 503741, 503742, 503745, 503756, 503775, 503777, 503800, 503804, 503830, 503833, 503834, 503840, 
503854, 503875, 503936

36 501546, 501590, 502125, 502338, 502401, 502414, 502415, 502420, 502422, 503053, 503094, 503113, 503121, 
503371, 503372, 503505, 503551, 503573, 503594, 503833, 503834, 503840, 503868, 503873, 503876

37 500820, 500945, 501551, 501596, 502401, 502414, 502415, 502420, 502422, 503049, 503121, 503129, 503131, 
503170, 503172, 503184, 503233, 503330, 503455, 503509, 503573, 503594, 503830, 503873, 503876

38 474182, 474183, 474184, 497315, 501021, 501022, 502227, 502351, 503091, 503121, 503154, 503156, 503158, 
503342, 503351, 503352, 503777, 503808, 503875

39 499585, 499591, 499620, 502338, 502542, 503152, 503172, 503184, 503342, 503351, 503352, 503381, 503689, 
503799

40 500820, 502227, 502467, 502542, 503330, 503576

41 497302, 497315, 498042, 498208, 498646, 498667, 499603, 499620, 501021, 501022, 501563, 501590, 502132, 
502227, 502252, 502334, 502443, 502787, 502799, 503053, 503091, 503094, 503126, 503139, 503173, 503214, 
503218, 503342, 503351, 503352, 503389, 503509, 503551, 503567, 503571, 503578, 503627, 503688, 503691, 
503697, 503773, 503775, 503777, 503844, 503854

42 474182, 474183, 474184, 497315, 498684, 501551, 502117, 502401, 502414, 502415, 502420, 502422, 502467, 
503053, 503129, 503330, 503429, 503509, 503573, 503578, 503594, 503745, 503854, 503873, 503875, 503876, 
503936

43 494350, 497391, 497397, 498208, 499620, 500792, 501385, 502125, 502128, 502142, 502325, 502326, 502351, 
503049, 503152, 503154, 503156, 503158, 503305, 503342, 503351, 503352, 503380, 503442, 503551, 503582, 
503597, 503616, 503700, 503771, 503776, 503780, 503881

44 497302, 502131, 502132, 502799, 503150, 503195, 503371, 503372, 503439, 503455, 503511, 503551, 503589, 
503628, 503801, 503928

45 498684, 501021, 501022, 501546, 502116, 502227, 502401, 502414, 502415, 502420, 502422, 503053, 503509, 
503578

2



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1553 TENCZYNEK BROWAR 499488

1936 TYMBARK POLSKI SAD  
Smaki, które dobrze pamietasz. . 503645

1936 TYMBARK POLSKI SAD  
Smaki, które dobrze pamiętasz. . 503647

1936 TYMBARK POLSKI SAD  
Smaki, które dobrze pamiętasz. . 503648

60MLN.PL 503126

a Favela BRAZILIAN FLAVOURS 503881

agrofarmpol 500829

AKCJA URATUJ PSZCZOŁĘ.PL 503094

akukuu CENTRUM ZABAW 503571

Alchemia Stresu 503567

alfarydyna 501035

ALPINUS LOFT TECHNOLOGY 501288

ANKER 503771

ANOLOK 502467

APATOR TORUŃ 503691

APATOR TORUŃ 503697

ASSUMAX 503710

Atopigo 503610

AUGUST GROUP 503573

AUGUST 503594

AuroVena 503629

AXON SOLUTIONS 503330

B 3BROS 502996

Baby Day 503741

bactitotal 503692

Bella 503267

BELUGA 503156

BESKIDZKI Culinary 503141

BHH 1823 BAILDONIT 502140

Bianca RESTAURACJA 503158

BIEGPIASTÓW 503342

BIEGPIASTÓW 503351

BIEGPIASTÓW 503352

Bielmar BESKIDZKI Culinary 503140

Bifood 503500

BIKO Alpinus Group 501576

BIOTYLEK 503165

BIOTYNA HASCO 503164

BISKUPIECKIE JASNE 503101

Black Cat Beauty & Spa 503439

BRACIA HODUREK TRADYCYJNIE NAJLEPSI 503582

BRACIA HODUREK TRADYCYJNIE NAJLEPSI 503597

BreezeleSS+ 501010

Brico Express 503131

Bring Neotiations 502787

CANAPHARM 503168

Candy bike 502142

Caprio 503646

CBD PREMIUM 503617

CC METAL 500970

CHABER APARTHOTEL 503380

Cherry&Berry Rational Horticulture 503511

COFFEECE CREATES ENERGY 502351

CR 503819

CYCLOCADIN KADEFARM 503416

CZEKO & LOVE 502446

Dary słońca 503436

derm pharm 503583

Detektyw Jano 502116

Dion 502218

DOKTORFON 503170

Dorszówki 497318

drillo 502339

E-COM HOUSE 503854

eraty 503868

ERBE 498120

EXCHANGE PROMES 503834

ExpErt Rok założenia 1995 BIURO TECHNICZNE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 503509

fair play 494105

FAJRANT 503130

FARINELLA 503154

Fest fajnie 498208

FIGHT CLUB 501021

FIGHT CLUB 501022

FIRMA KONSULTINGOWO INFORMATYCZNA  
NESCOM 500945

FRAZZA 501385

FrontDesk 503499

fundacja pomocy osobom poszkodowanym  
w egzekucji tęcza 502420

FUNDACJA RODZINY WOŚKO 503139

FUNDACJA TĘCZA OSOBOM  
POSZKODOWANYM W EGZEKUCJI 502422

fundacja tęcza 502401

G EUROPEJSKI KONGRES GASTRONOMICZNY 503775

GALERIA SZYB WILSON 501590



1 2 1 2
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GAMESET 503777

GARDEN EXPO II PODKARPACKIE TARGI  
OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY  
KRAJOBRAZU 503739

Gdy Potrzeba. Lay’s Maxx. 502155

gluper 502694

GRANIT GRUPA INWESTYCYJNA 503233

Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm 498684

GV VOYAGER GROUP 503655

GV VOYAGER GROUP 503665

HL Fundacja HASCO-LEK 503551

HOBS 503598

Holiskin 503801

HOME DESIGN Targi aranżacji wnętrz 503740

HomeFree.eu 503875

horeka expo RZESZÓW hotele & gastronomia 503742

Hotel A. Liebeskind Cracow 503700

Hunn LET’S GET HEATED 503581

HUNN 503538

HYDROVIT 503260

iDEAM ideas for Good life 503434

IDĘ w przekąski! 503615

ie instytut estetyki 503928

Intermarché Z Sadów i Pól Wybieram dobre 501609

Intermarché Z Sadów i Pól Wybieram dobre 501611

Intermarché Z Sadów i Pól Wybieram świeże 501610

Intermarché Z Sadów i Pól Wybieram świeże 501612

IWC HOME 502219

IZOPROOF 502770

JACK 24 MARKET ALKOHOLOWY 503723

JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM, 1804 CZYSTA  
Potato Vodka wódka ziemniaczana  
KOSHER Polish Craft Distillery 503036

JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM,  
1804 WIŚNIÓWKA Cherry Liqueur  
likier wiśniowy KOSHER Polish Craft Distillery 503035

JB concept 503049

JOSS 501625

JP Oils Lubricant solutions 503794

K SZYNKA KRESOWA 503132

KANTOR PROMES 503840

KBW LAW 501546

KETOMIX 503552

KLIKSIAKI 503754

KOGIEL Mogiel CAFFE 502128

KOS 502443

kółko i krzyżyk zabawki i artykuły szkolne 503510

KP 503833

kratynierdzewne 474184

kraty-pomostowe 474183

KRECIA ROBOTA 503663

KS TORUŃ 503688

Kupimy Twoj Samochod 503121

KWIDZYŃSKI KLUB SPORTOWY  
RODŁO KWIDZYN 498646

Lato TARGI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU 502252

Lay’s Maxx. Gdy Potrzeba. 502154

LIDER CAR 501352

Lider PLUS 503236

LIFEENERGY.PL 503389

Love Nature 503756

Lubella Natures 503885

M AERO 503172

M AERO 503184

M magazyn 5 500792

M RACING 503173

M4MEDICAL 503576

MAGNAT Noblesse Oblige  
SIEDMIOKROTNA DESTYLACJA 7 502418

Manewry Łąkowe 503726

MANUAL SHOP 501629

Manuka C 1000 Xenico 502133

Marczak 503162

MARMED i słyszę 503455

MASTOCADIN KADEFARM 503418

MAT-COMPANY 503681

MAUNA LOA COSMETICS 503078

mb24 503936

mb24.pl 503745

MEAT Lovers 499620

MEDICANA 502799

melabiorytm 503562

MERA 502117

miódmalina CATERING DIETETYCZNY 502325

MITO STRESS BALANCE 503110

MITO-TAURIN 503109

MODA MIĘSKA 499603

MODELARNIA24PL 503800

MODERN SHOP 503429

MORGA 499585

MOTORRA 499591

MOVE ON 503218

MUZEUM JEDZENIA 494350

MZ MOSTOSTAL ZACHÓD 503129

NANOSTONE 502390

NF POLSKA 501359

NO WRESZCIE! OBIADY DOMOWE 497397

NO Wreszcie! 497391

novoper 502693

noweopony 503830

NUSA 503546

NUSA 503555

nusa-store 503563
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ODONTIC 503589

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE 503773

Opti Borelia 503832

ORANGE OFFICE PARK 503505

ORIGINAL PRODUCT WYPIEKI GRUZIŃSKIE  
Georgian bakery 503442

Osińska 502494

Pani K. kawiarnia 503616

pankoncert 503844

pd 503873

PERŁY W WIELKIM MIEŚCIE 498667

PGD Wypiekamy Inspiracje 501384

plaskownikiciagnione 474182

POCZTÓWKI Z KIELC 497315

POGROMCY KOMORNIKÓW 502414

pogromcy komorników 502415

Pol.holiday 503381

POLISH BRAIN BOOT CAMP 497302

Polsk@ w sieci 502338

pro medica TORUŃ 499393

probiohepan 503792

PROFi 496362

profilaktyka 503150

Profit Development 503876

prolas 503371

PROLAS 503372

PROTECTOR 503628

Prymat. . i chcesz więcej 499301

PSM rok zał. 1958 KOLEJARZ 503113

QUARTZ STONE 501339

RailProtector 503069

RED BRICK APARTMENTS 502125

RESTAURACJA CECHOWA 503305

REWIT 503053

RODZIME SMAKI znane i lubiane 502380

RUBEX 502999

S alpinus SKI SYSTEM 501298

Sanktuarium Wody 498244

Sauber 503625

Sekstament 503796

SENTINEL 503738

SIGONA 502988

SKALTECH 500820

Słoneczny dar 503435

SŁOWIANKA 503797

SMILE Dental Clinic 502132

soho COSMETICS 503914

SOPOT FESTIVAL TOP OF THE TOP 502227

SPINDRIFT 503134

STAR DUST 503804

STARELLTEC 503718

STARY BROWAR TENCZYN TRADYCJA  
OD 1553 ROKU STARY BROWAR TENCZYN  
Piwo jasne pełne 502186

Stava 503689

STORIA 500971

Szmaragdowe Żuki 503676

szwalnia pasji 503627

TAKTYCZNE MANEWRY RATOWNICZE 498042

THETA doradztwo techniczne  
Nasza wiedza, Twój sukces 503578

Thunder Shake 503897

TINT 503842

TMT VEGAN 503575

TOSCANIO 500963

TQ Fitting 501551

TRANSSILESIA 503799

TRIBE GAMING HOUSE 501563

TRISTAR PREMIUM PELLET 503921

UNION 502210

UNITED PAINTBALL 502334

UNO 489263

UrbanStore.pl 502361

vasco 501300

VEGETELLA 503805

VIGGO DESIGN 501264

VITA CAFE 503776

VITA CAFE 503780

W NW N NE E SE S SW PIWO JASNE PEŁNE  
 WEST PREMIUM QUALITY BEST BEER 502180

W WICHARY Technologies 501596

Warszawski Salon Książki 503214

wasteR 502542

Wearly.me 503808

wokal 502811

WOODPECKER 502748

X STRONGMAN 503091

xmil 503195

z Kurnika 503067

Zagroda Pod Brzozami 503686

ZAKŁADY CERAMICZNE B 1946 BOLESŁAWIEC 502424

ZAKOLOVE 503152

ZIOMBKI 502131

ZISOU WOODEN ACCESSORIES 503524

ZISOU 503522

ZUZ-BLUZ 503045



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.

1286807 GRANULITE (2019 08 23) 1, 19
1456607 KREDA (2019 08 23)

CFE: 28.05.00 2, 3
1486182 Trúc Anh Pharma (2019 05 31)

CFE: 26.01.03, 26.07.04, 26.11.12, 27.05.01 5
1486215 A-DOLFO T-IMSON (2019 07 01, 2019 06 26)

CFE: 02.01.16, 26.04.05 3
1486233 MXW (2019 07 18) 25
1486234 Wonyard (2019 07 18)

CFE: 26.04.04, 28.03.00 30
1486236 Cutano (2019 08 01) 3, 5
1486245 CHINA FOOD (2019 04 19, 2018 11 02)

CFE: 26.04.02, 27.05.03, 29.01.14 9, 28, 41
1486246 FREEDOM BLEND 

(2019 06 18)
33

1486262 Free Jump TRAMPOLINE (2019 03 12,  
2018 09 17)
CFE: 27.05.01 28

1486296 Niefenver (2019 02 27, 2018 09 26)
CFE: 02.09.14, 27.03.02 16, 17, 28

1486322 (2019 03 05, 2018 11 13)
CFE: 01.01.02, 26.13.25, 28.05.00 35, 41, 44

1486334 dif deco (2019 06 19)
CFE: 26.01.03, 27.05.10 21

1486371 (2019 06 19)
CFE: 09.01.10, 19.03.03, 26.01.01, 26.13.25 21

1486373 YIMEILIWEI (2019 06 19)
CFE: 28.03.00 31

1486388 Royal Gardens (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 25.01.25, 27.05.02, 29.01.13 9, 28, 41

1486397 I FILL GOOD CAP 
(2019 07 24)

34

1486406 W WANLI (2019 07 17, 2019 05 13)
CFE: 26.01.01, 27.05.09 12

1486439 Horion (2019 07 03, 2019 03 12)
CFE: 27.05.01 9

1486463 TomoStage (2019 05 14, 2019 02 28) 9
1486483 VIVLIO (2019 04 16, 

2018 11 08)
9, 16, 35, 38, 39, 41, 

42
1486538 SMART Power Tools (2018 09 13)

CFE: 26.04.07, 29.01.13 7, 8, 9, 35
1486603 (2019 06 03)

CFE: 29.01.01 17

1486612 SHOCKY (2019 03 29, 2019 03 29)
CFE: 27.05.01 32, 33

1486650 Louis Vuitton (2018 12 10, 2018 06 21)
CFE: 26.04.02 9, 14, 18, 25

1486656 PROPOMAX (2019 07 12) 3, 5, 30
1486681 iberry CLICK & GROW (2019 03 25,  

2019 03 05)
CFE: 05.07.09, 27.05.10, 29.01.12 31

1486682 BODYARMOR SUPERDRINK 
(2019 07 15, 2019 01 31)

5, 32

1486749 KAFA (2019 04 25)
CFE: 27.05.01 18

1486814 Robel shoes & accessories (2019 05 23)
CFE: 27.05.10 18, 25, 35

1486824 Robel shoes & accessories (2019 05 23)
CFE: 27.05.10 18, 25, 35

1486894 GAGGIA (2019 07 18, 2019 02 27)
CFE: 26.11.01, 27.05.11 7, 11, 21, 30

1486900 LANDI (2019 05 17)
CFE: 26.11.02, 27.05.19, 28.03.00 9, 42

1486934 DICE OF MAGIC (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 27.05.03, 29.01.13 9, 28, 41

1486945 COMETE (2019 06 18, 2018 12 20) 3
1486983 5 HOT DICE (2019 05 10, 2018 11 13)

CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.14 9, 28, 41
1486985 MICHAEL MAHN (2019 07 17)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 3, 9, 25, 26, 35, 41
1487004 darwin (2019 06 27)

CFE: 01.15.01, 16.01.08, 26.04.04, 
27.05.24, 29.01.15

9, 35, 41

1487005 88 SUPREME dice (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 21.01.09, 27.05.02, 27.07.02, 
29.01.14

9, 28, 41

1487010 (2019 04 05)
CFE: 28.05.00 3, 35

1487017 KANN (2019 04 09, 2018 11 15)
CFE: 26.04.18, 27.05.01 25, 35, 42

1487029 Kaspi.kz (2019 05 16) 36
1487108 RED GENERAL HD (2019 05 10, 2018 11 30)

CFE: 26.04.18, 27.05.02, 29.01.14 9, 28, 41



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1286807 

2  1456607 

3  1456607, 1486215, 1486236, 1486656, 1486945, 1486985, 1487010 

5  1486182, 1486236, 1486656, 1486682 

7  1486538, 1486894 

8  1486538 

9  1486245, 1486388, 1486439, 1486463, 1486483, 1486538, 1486650,
 1486900, 1486934, 1486983, 1486985, 1487004, 1487005, 1487108 

11  1486894 

12  1486406 

14  1486650 

16  1486296, 1486483 

17  1486296, 1486603 

18  1486650, 1486749, 1486814, 1486824 

19  1286807 

21  1486334, 1486371, 1486894 

25  1486233, 1486650, 1486814, 1486824, 1486985, 1487017 

26  1486985 

28  1486245, 1486262, 1486296, 1486388, 1486934, 1486983, 1487005,
 1487108 

30  1486234, 1486656, 1486894 

31  1486373, 1486681 

32  1486612, 1486682 

33  1486246, 1486612 

34  1486397 

35  1486322, 1486483, 1486538, 1486814, 1486824, 1486985, 1487004,
 1487010, 1487017 

36  1487029 

38  1486483 

39  1486483 

41  1486245, 1486322, 1486388, 1486483, 1486934, 1486983, 1486985,
 1487004, 1487005, 1487108 

42  1486483, 1486900, 1487017 

44  1486322



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.

498216 AUDI AG
2019 09 03 12

498582 BANCA SELLA HOLDING S.P.A.
2019 09 03 9, 35, 42

493756 ALTVATER GESSLER-J.A. BACZEWSKI  
LIKÖRERZEUGUNG GMBH
2019 09 11 32, 43

499092 Prénatal S.p.A.
2019 09 09 3, 5, 10

488675 Velum Limited ITM S.A.
2019 09 10 41

488674 Velum Limited ITM S.A.
2019 09 10 41

498176 PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 09 11 36, 37
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S P R O S T O W A N I A

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

40/2018 67 1423053
HOTEL 101 (2018 02 26)
CFE: 26.04.17, 27.05.01,  
27.07.01, 29.01.12                                                   43

HOTEL 101 (2018 02 26)
CFE: 26.04.17, 27.05.01,  
27.07.01, 29.01.12                                            35,43

01/2019 6 480849

(210)   480849                         (220)  2018 01 05
(731)  CZERNIKOWSKA JOANNA,  
DEMSKI GRZEGORZ AUREA PHARMA  
SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn
(540)  radioprotect
(510), (511)  5 lecznicze preparaty toaleto-
we, leki pomocnicze i preparaty do celów 
medycznych, maści i preparaty do celów 
farmaceutycznych, maści i preparaty do 
leczenia oparzeń słonecznych.

Informacja ta nie powinna 
zostać opublikowana 
 
 
 
 
 
 
 

01/2019 80 480849 480849 Informacja ta nie powinna 
zostać opublikowana

01/2019 83 480849 radioprotect 480849 Informacja ta nie powinna 
zostać opublikowana


