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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 7 października 2019 r. Nr ZT41

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) 474186 (220) 2017 07 16
(731) LOCH ANDRZEJ LOCH - ANDRZEJ LOCH, Konin
(540) (znak słowny)
(540) pretyciagnione
(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, promocja 
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i tele-
wizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlowych 
i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, usługi w za-
kresie marketingu, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwa-
nie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz 
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena dzia-
łalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekono-
miczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności gospo-
darczej, usługi polegające na programowaniu stron interne-
towych, w celu zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach 
internetowych, poprzez optymalizację dla wyszukiwarek 
internetowych, 38  usługi w zakresie rozpowszechniania 
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem ter-
minali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie 
internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępnia-
nia programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą 
cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostęp-
nianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, 
obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elek-
troniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy 
komputera, usługi dostarczania informacji on-line z kom-
puterowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów 
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci interne-
towej, 42 projektowanie krat, usługi polegające na projek-
towaniu komputerowych stron internetowych, usługi w za-
kresie tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami 
komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla 

osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek 
internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowa-
nie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie 
sieciowymi stronami komputerowymi oraz portalami in-
ternetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, powielanie oprogramowania kompute-
rowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
programowanie, projektowanie systemów komputerowych, 
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowa-
nia przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń 
telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną.

(210) 491088 (220) 2018 09 28
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE KONGRES ALKOHOLE 

i NAPOJE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania rynkowe badania w zakresie 
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw 
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospo-
darczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
wych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
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nictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-
-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(210) 495296 (220) 2019 01 28
 (310) 1911723 (320) 2018 07 26 (330) CA
(731) Spectrum Cannabis Canada Ltd., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) MEDICAL CANNABIS. SIMPLIFIED.
(510), (511) 35 rozwój, zarządzanie i obsługa w zakresie 
działalności gospodarczej w branży opieki zdrowotnej, 
branży marihuany leczniczej, branży konopi siewnych 
i w branży zaawansowanych technologii, porady i informa-
cje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad 
zarządzaniem działalnością gospodarczą, planowanie dzia-
łalności gospodarczej, marketing, mianowicie marketing 
bezpośredni w zakresie towarów i usług dla osób trzecich, 
usługi marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji 
produktów dla osób trzecich oraz marketing cyfrowy w za-
kresie towarów i usług dla osób trzecich za pośrednictwem 
stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sie-
ci społecznościowych, sprzedaż i dystrybucja marihuany 
leczniczej i leczniczych konopi siewnych i ich pochodnych, 
sprzedaż produktów i akcesoriów z marihuany, konopi, 
konopi siewnych, produktów spożywczych, napojów, pre-
paratów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji 
skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów go-
spodarstwa domowego, materiałów biurowych, druków 
i akcesoriów dla palaczy, marketing marihuany leczniczej 
poprzez zarządzanie programami pomocy cenowej, sprze-
daż i dystrybucję marihuany leczniczej oraz zapewnianie 
programów pomocy cenowej w dziedzinie marihuany 
leczniczej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej 
i konopi siewnych oraz sprzętu i produktów do podawa-
nia marihuany leczniczej i konopi siewnych mianowicie 
fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, nebulizatorów, urzą-
dzeń rozpylających, waporyzatorów doustnych, sprayów 
do jamy ustnej, kapsułek żelatynowych, tabletek zawie-
rających konopie, płynów, balsamów, olejków i kremów 
oraz plastrów transdermalnych nasączanych konopiami 
siewnymi, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń rozpylających, 
sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelatynowych, tabletek, 
a także zawierających konopie: płynów, balsamów, olejków 
i kremów oraz plastrów transdermalnych do podawania 
leków i waporyzatorów do celów medycznych i produkcji 
medycznej, sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, 
mianowicie fajek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fa-
jek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków 
do ziół, karteczek do młynków, wag do ziół, zapalniczek, 
zapałek, popielniczek, bibułek papierosowych, maszyn 

do robienia papierosów, cygarniczek, 41 dostarczanie in-
formacji o charakterze edukacyjnym w zakresie marihuany 
leczniczej, marihuany i konopi siewnych, udostępnianie 
informacji w zakresie marihuany leczniczej, marihuany 
i konopi siewnych za pośrednictwem strony internetowej, 
udostępnianie informacji o ocenach, recenzjach i opiniach 
dotyczących marihuany i produktów marihuany leczniczej, 
wskazaniach i skutkach poszczególnych odmian marihu-
any, zaletach stosowania marihuany leczniczej, marihuany, 
konopi siewnych za pośrednictwem strony internetowej, 
edukacja medyczna i usługi informacyjne w zakresie ma-
rihuany leczniczej, konopi siewnych oraz pochodnych ko-
nopi siewnych, usługi edukacyjne i usługi edukacyjne dla 
pacjentów, mianowicie dostarczanie materiałów audio, 
wizualnych i drukowanych, seminariów, warsztatów, zajęć 
i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej, marihuany, ko-
nopi siewnych i olejów z konopi, 42 prace rozwojowe w za-
kresie marihuany leczniczej i konopi siewnych oraz sprzętu 
i produktów do podawania marihuany leczniczej i konopi 
siewnych oraz napojów niealkoholowych, mianowicie 
opracowywanie produktów dla osób trzecich, usługi opra-
cowywania produktów w zakresie marihuany leczniczej 
i konopi siewnych, usługi badawcze w zakresie marihuany 
leczniczej i konopi siewnych, medyczne usługi badawcze 
w zakresie marihuany leczniczej i konopi siewnych, badania 
naukowe z zakresu genetyki i inżynierii genetycznej, bada-
nia związane z marihuaną i konopiami siewnymi, 44 upra-
wa, hodowla, przetwarzanie i produkcja marihuany leczni-
czej, marihuany, konopi siewnych i ich pochodnych, usługi 
placówek medycznych w zakresie wydawania marihuany 
leczniczej i konopi siewnych, obsługa centrów odnowy 
biologicznej, zapewniających usługi konsultacji lekarskich 
dla pacjentów stosujących marihuanę leczniczą, poradnic-
two medyczne i usługi edukacyjne w zakresie marihuany 
i konopi siewnych, edukacja medyczna i usługi informacji 
medycznej w zakresie marihuany, konopi siewnych oraz 
pochodnych konopi siewnych, usługi konsultacyjne i do-
radcze w zakresie licencjonowania dotyczącego marihuany 
leczniczej, marihuany i konopi siewnych, udostępnianie 
informacji medycznych w zakresie marihuany, konopi siew-
nych oraz pochodnych konopi siewnych, usługi konsulta-
cyjne i doradcze w zakresie medycznego zastosowania ma-
rihuany leczniczej i konopi siewnych oraz ich pochodnych, 
udostępnianie stron internetowych zawierających infor-
macje medyczne dotyczące marihuany leczniczej i konopi 
siewnych oraz ich pochodnych, wynajem cieplarni i szklar-
ni do celów ogrodniczych.

(210) 496625 (220) 2019 03 01
(731) SYMETRIA UX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii, badania 
rynku, opracowywanie i realizacja kampanii reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych (poligraficznych), edy-
cja tekstów, fotokopiowanie, programowanie sprzedaży, eks-
pertyzy, analizy kosztów, pokazy towarów, publikowanie tek-
stów reklamowych i sloganów reklamowych, reklama praso-
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wa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama interne-
towa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zakup 
powierzchni reklamowych w prasie, Internecie oraz czasu 
antenowego w telewizji i radiu, pozyskiwanie danych i sys-
tematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 
38 usługi w zakresie agencji informacyjnych i prasowych, 
emisja radiowa i telewizyjna, przesyłanie informacji, przesyła-
nie informacji tekstowej i obrazowej przez komputery i termi-
nale, ogłoszenia elektroniczne (usługi), poczta elektroniczna, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu 
i kultury, edukacja, informacje o edukacji, edukacja [naucza-
nie], fotografie, fotoreportaże, instruktaże, organizowanie lo-
terii, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], or-
ganizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], pisanie tekstów innych niż reklamowych, pro-
dukcja mikrofilmów, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące własności inte-
lektualnej, praw autorskich oraz ich licencjonowania, 42 pro-
jektowanie oprogramowania do komputerów osobistych 
i serwerów, opracowywanie oprogramowania na potrzeby 
stron internetowych, administracja stronami komputerowy-
mi (sieciowymi), analizy systemów komputerowych, usługi 
artystów grafików, prace badawczo - rozwojowe dla osób 
trzecich, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 
doradztwo i usługi w zakresie projektowania, wdrażania, 
aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu komputerowe-
go, usługi projektowe (m.in. znaków graficznych, opakowań, 
plakatów, folderów), tworzenie programów komputerowych 
oraz informatycznych systemów służących do zarządzania, 
tworzenie serwisów i aplikacji internetowych, 45 doradz-
two w zakresie własności intelektualnej, doradztwo i usługi 
w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi 
związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, za-
rządzanie prawami autorskimi.

(210) 496651 (220) 2019 03 04
(731) MORDEC JANUSZ MONSTERPRINT, Chorzelów
(540) (znak słowny)
(540) MONSTERPRINT
(510), (511) 9 maszyny sprzedające automatyczne, neony re-
klamowe, szyldy i znaki mechaniczne i/lub świecące, 35 agen-
cje reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, komputerowe zarządzanie plikami, 
manekiny do celów reklamowych i promowania sprzedaży, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-
nienie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, reklamy korespondencyjne, radiowe, telewizyj-
ne i prasowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
usługi w zakresie reklamy radiowej, telewizyjnej, wypożycza-
nie materiałów reklamowych, 40 barwienie i obróbka tkanin, 
drukarnie, drukowanie 3D, drukowanie litograficzne, drukowa-
nie offsetowe, drukowanie cyfrowe, drukowanie szablonów, 
drukowanie zdjęć, laminowanie, obróbka papieru, skład foto-
graficzny, oprawianie dzieł sztuki, introligatorstwo.

(210) 496658 (220) 2019 03 04
(731) JAREMKO MAŁGORZATA, DOMIAŃSKI PIOTR MEXTRA 

GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Mextra FURNITURE FABRICS EQUIPMENT

(531) 26.03.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 20 meble, stoły, stoły konferencyjne, bufety ru-
chome jako meble, krzesła, taborety, ławy jako meble, stołki 
barowe, 24 obrusy, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia 
na meble z tkanin, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej następujących towarów: zawiasy metalowe, 
obrzeża metalowe, prowadnice metalowe, meble, stoły, sto-
ły konferencyjne, bufety ruchome jako meble, krzesła, tabo-
rety, ławy jako meble, stołki barowe, płyty meblowe, blaty 
kuchenne, zawiasy niemetalowe, niemetalowe uchwyty 
do mebli, uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, uchwyty 
ceramiczne do szafek, szuflad i mebli, wieszaki do ubrań jako 
meble, prowadnice do szuflad, nie z metalu, nogi stołowe, 
nogi do mebli.

(210) 497228 (220) 2019 03 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w obiektywie

(531) 16.03.01, 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, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne 
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedial-
nych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwa-
lone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry 
komputerowe, programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, al-
bumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papie-
rowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fo-
tograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, 
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawia-
nia fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki 
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do foto-
grafii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowy-
wania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty 
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za-
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wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fo-
tografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały pi-
śmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, 
gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry kom-
puterowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne 
(nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowa-
nych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów rekla-
mowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi mar-
ketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis 
ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, 
gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosme-
tycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spo-
żywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni 
wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku  
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpo-
wszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych 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 
komunikacyjne, dostarczanie informacji on-Iine z kompu-
terowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, 
organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształ-
cenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wy-
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowa-
nie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizo-
wania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organi-
zowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie 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 zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w za-
kresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, do-
radztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 497229 (220) 2019 03 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASA BILETOWA

(531) 26.11.03, 26.11.09, 29.01.15, 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach 
CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarza-
nia i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowe-
go w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia 
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie 
multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputero-
we, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier 
komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem tele-
wizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej 
telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wy-
dawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektu-
ra, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydru-
kowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki 
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do opra-
wiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotogra-
fie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania foto-
grafii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowa-
nia fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy 
fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy foto-
graficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie 
zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne 
niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), 
ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam 
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radio-
wych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, 
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów 
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przeka-
zywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, 
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sateli-
tarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organi-
zowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, re-
portaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-Iine 
z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audio-
tekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego 
w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłosze-
niowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, 
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
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kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi 
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, 
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estra-
dowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania na-
uki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie kon-
kursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów 
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakre-
sie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowa-
nia i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputero-
we, projektowanie graficzne.

(210) 497233 (220) 2019 03 15
(731) KOREX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) KOREX
(510), (511) 19 korek sprasowany, korek aglomerowany 
do budownictwa.

(210) 497253 (220) 2019 03 15
(731) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;  
STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOMBARD ŻYCIE POD ZASTAW

(531) 21.03.21, 24.15.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w for-
mie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magne-
tycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane 
nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały biurowe, 
materiały drukowane, książki, komiksy, 21 kubki, w tym kub-
ki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane, 
kubki papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub 
długim rękawem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dre-
sowe, koszule, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, 
w tym gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, 
gry karciane, gry mechaniczne, gry losowe, gry fabularne, 
35 reklama towarów i usług za pomocą jakichkolwiek spo-
sobów i środków komunikacji, z wykorzystaniem wszelkich 
nośników informacji, sprzedaż hurtowa i detaliczna niżej 
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elemen-
tem reklamowo-ozdobnym: kosmetyki, wody perfumowa-
ne i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci pendrive, 
słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, pod-
kładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorni-
ki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria 
skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne 
i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, para-
wany, parea jedwabne, piłki, zegary ścienne, zegarki, budzi-
ki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub de-
koracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane i balony, 
baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka, 

kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, ka-
rafki, kieliszki i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wy-
roby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty z mate-
riałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych: ręczniki, chorą-
giewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, 
bluzy, T-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski, kape-
lusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, maskotki, latawce, 
zabawki, słodycze, napoje, torciki, z myślą o osobach trze-
cich tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokona-
nie zakupu w dobrych warunkach, usługi wyselekcjonowa-
nia wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako 
elementem reklamowo-ozdobnym, 38 usługi telekomuni-
kacyjne obejmujące: nadawanie i rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, obsługę prze-
kazu dźwięku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, orga-
nizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sy-
gnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i infor-
macji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, 
multimedialne transmisje strumieniowe, komunikację 
przez terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe 
lub satelitarne, techniczne zarządzanie systemami teleko-
munikacyjnymi, transmisję radiową i telewizyjną, w tym 
z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, ar-
tystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali oraz pokazów, 
usługa polegająca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesy-
łaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów naziem-
nych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych 
i linii miedzianych, w tym nadawanie przez Internet, usługi 
w zakresie odbioru lub transmisji informacji tekstowych 
i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą prze-
wodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środ-
ków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, 
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, usługi 
ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem 
Internetu informacji tekstowych, obrazowych, dźwięko-
wych i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących, 
hobby, rozrywki i stylu życia, usługi poczty elektronicznej, 
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, przy-
dzielanie dostępu do baz danych, organizacja i przekazy-
wanie serwisów internetowych www, prowadzenie portalu 
internetowego, udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, obsługa telekonferencji i wideokonferencji, 
usługi agencji informacyjnych polegające na zbieraniu 
i rozpowszechnianiu informacji dotyczących wydarzeń 
w kraju i na świecie, usługi VOD, w tym świadczone przez 
kanały dystrybucji takie, jak set-top-box, strony interneto-
we, telewizję hybrydową (Connected TV) i aplikacje mobile 
(smartfony, tablety), usługi telekomunikacyjne spersonali-
zowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług 
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możli-
wością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta 
do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, 
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jed-
noczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych 
baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za po-
średnictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktyw-
ny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsul-
tacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, wynajem 
miejsca na strony www, dostarczanie dostępu do plików 
w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie do-
stępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obra-



Nr  ZT41/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 9

zów w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci LAN - prze-
syłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak 
również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednic-
twem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usłu-
gi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w za-
kresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie 
organizowania zawartych w tej klasie imprez informacyj-
nych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, nauko-
wych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenero-
wych, konkursów, festiwali, pokazów, nagrań dźwiękowych 
i treści multimedialnych, z wykorzystaniem wszystkich me-
tod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, 
dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, 
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonfe-
rencji, seminariów, konkursów i koncertów, spotkań bizne-
sowych, szkoleniowych, usługi produkcji i montażu filmów 
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów tele-
wizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organiza-
cja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarcza-
nie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem tele-
wizji i Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edu-
kacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie 
telewizji interaktywnej, usługi świadczone przez studia fil-
mowe i studia nagrań, usługi wypożyczania nagrań dźwię-
kowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku na zna-
nych w stanie techniki nośnikach informacji, usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
w tym konkursów za pośrednictwem sms’ów, usługi pro-
dukcji telewizyjnych, programów rozrywkowych, realizacji 
i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, usługi agencji 
informacyjnych o rozrywce, edukacji, programach radio-
wych i telewizyjnych, imprezach sportowych i rekreacji, 
ww. usługi prowadzone, gdzie to możliwe, również za po-
średnictwem strony internetowej, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych niż re-
klamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, 
fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów innych 
niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja konkur-
sów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyj-
nych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie od-
twarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi 
rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, 
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www 
poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawni-
cze: publikowanie książek magazynów, czasopism, gazet 
i innych materiałów drukowanych niereklamowych, w tym 
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci interne-
towej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji 
telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie, prowadzenie 
bibliotek.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 497262 (220) 2019 03 17
(731) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Katowice

(540) (znak słowny)
(540) ASCORCIN
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie 
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, ma-
ści, żeli, środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność 

przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, 
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty 
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspo-
magające leczenie, witaminy same lub w połączeniach 
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów 
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, leki, korzenie 
lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia 
roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych.

(210) 497294 (220) 2019 03 18
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) W celowniku
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne 
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedial-
nych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwa-
lone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry 
komputerowe, programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. foto-
grafie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy foto-
graficzne, odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficzne, 
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawia-
nia fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki 
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do foto-
grafii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowy-
wania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty 
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za-
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania 
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały 
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w syste-
mie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie re-
klamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam 
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, In-
ternetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, usługi marketingu i public relations, mer-
chandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów 
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i kompute-
rowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsłu-
ga przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także 
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym 
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sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo-
dową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental-
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emi-
sji 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, realizowanie 
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, 
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż 
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, 
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.

(210) 497418 (220) 2019 03 20
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITALLO

(531) 29.01.14, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11

(510), (511) 30 mąka, mąka pszenna, mąka żytnia, mąka 
gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, 
potrawy na bazie mąki, makarony, spaghetti, makaron peł-
noziarnisty, makaron razowy, żywność na bazie mąki, pro-
dukty na bazie mąki, pizze, tortille, pierożki ravioli, wyroby 
piekarnicze, placki, ciasta, ciastka, ciasteczka, mrożone wy-
roby mączne, preparaty zbożowe, płatki zbożowe suszone, 
płatki owsiane, musli, przekąski ze zbóż, kasze spożywcze, 
ryż, ciastka ryżowe, przekąski z ryżu, płatki kukurydziane, 
wyroby kulinarne na bazie mąki takie jak: pyzy drożdżowe, 
pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane z mięsem, knedle, 
kluski, kluski leniwe, kluski śląskie, kopytka, pierogi, piero-
gi z serem, pierogi z owocami, pierogi z serem i owocami, 
pierogi z mięsem, pierogi z mięsem i grzybami, pierogi z ka-
pustą i grzybami, pierogi ruskie, naleśniki, naleśniki z serem, 
naleśniki z owocami, sosy, sosy spożywcze, sosy sałatkowe, 
sosy mięsne, sosy do makaronu, sosy pomidorowe, wyroby 
cukiernicze i słodycze, batoniki zbożowe, cukierki, przypra-
wy, mieszanki przyprawowe, zioła konserwowane, suszone, 
gotowane i mrożone [przyprawy], pieprz ziołowy, musztar-
da, keczup, majonez, kawa i namiastki kawy, herbata, herbaty 
owocowe, kakao i wyroby na bazie kakao, napoje na bazie 
kakao, czekolada, wyroby czekoladowe, napoje na bazie cze-
kolady, lody i desery lodowe.

(210) 497748 (220) 2019 03 26
(731) PSTRUCHA PATRYK, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smaki Zacisza

(531) 06.07.08, 11.01.01, 11.01.04, 11.03.09, 11.03.23, 07.01.09, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.07

(510), (511) 29 wyroby kulinarne przeznaczone do bezpo-
średniego spożycia z mięsa, drobiu, mleka, ryb, owoców, wa-
rzyw, wędliny ze wszystkich rodzajów mięs, drób, mięso, eks-
trakty mięsne, pasztety z mięs, drobiu i dziczyzny, konserwy 
mięsne, smalec, galaretki mięsne, napoje mleczne lub z prze-
wagą mleka, produkty mleczne, ryby, przetworzone owoce, 
warzywa i grzyby: konserwowane, suszone, gotowane, mro-
żone, marynowane, sałatki owocowe i warzywne, galaretki 
owocowe, dżemy, konfitury, marmolada, kompoty, 30 wyroby 
kulinarne przeznaczone do bezpośredniego spożycia z mąki 
(pierogi, kluski, naleśniki), produkty na bazie mąki, w tym 
nie zawierające glutenu i niskobiałkowe, makarony, mieszanki 
koncentratów do samodzielnego wypieku pieczywa, wyro-
by piekarnicze: pieczywo, kanapki, pizza, wyroby cukierni-
cze: ciastka, wafle, jadalne ozdoby do ciast, słodycze: praliny, 
cukierki, lizaki, czekolada, kremy czekoladowe, lody, herbata, 
kakao, kawa, napoje na bazie czekolady, przyprawy, sosy 
mięsne, sosy do sałat, cukier, kasze, ryż, tapioka, sago, ocet, 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, miód, melasa (syropy), ke-
czup, majonez, musztarda, 32 napoje bezalkoholowe: wody, 
soki warzywne, soki owocowe, piwo, preparaty do przygo-
towywania napojów, preparaty do sporządzania likierów, 
syropy do napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów, a mianowicie: wyroby kulinarne z mięsa, wędlin, drobiu, 
ryb, jaj, mąki, mleka, owoców, warzyw, przyprawy, słodycze, 
świeże owoce i warzywa, grzyby, napoje bezalkoholowe: soki 
warzywne, soki owocowe, piwo, preparaty do przygotowy-
wania napojów, preparaty do sporządzania likierów, syropy 
do napojów, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), żywność 
dietetyczna, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w sklepie detalicznym, hurtowym i za pośrednictwem 
internetu, prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie 
usług gastronomicznych, przedstawicielstwo handlowe pod-
miotów krajowych i zagranicznych, pośrednictwo handlowe 
polegające na kojarzeniu kontrahentów, prowadzenie agencji 
informacji handlowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama tradycyjna, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, dystrybucja i kolportaż materiałów reklamo-
wych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach inter-
netowych, 41 usługi organizowania i obsługa imprez oko-
licznościowych, zjazdów, wesel, balów, usługi organizowania 
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi rezerwacji bile-
tów do kin i teatrów, 43 usługi gastronomiczne: prowadzenie 
restauracji, kawiarni, kafeterii, barów szybkiej obsługi, usługi 
hotelowe, usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu 
żywności i napojów na zamówienie osób trzecich (katering), 
wynajmowanie sal na imprezy, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny i zastawy stołowej.
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(210) 497922 (220) 2019 03 29
(731) LIBERTY MOTORCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Marine
(510), (511) 7 silniki do łodzi, silniki morskie, lotnicze, 9 oku-
lary przeciwsłoneczne, radia do pojazdów, rejestratory prze-
bytej drogi, morskie urządzenia nawigacyjne, ratunkowe, 
urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej i śródlądowej, 
urządzenia zabezpieczające i ochronne, 12 pojazdy me-
chaniczne lądowe i wodne, łodzie i jachty, części zamien-
ne do łodzi i jachtów, silniki do samochodów i motocykli, 
części zamienne do pojazdów mechanicznych, jachtów, 
łodzi, łodzi motorowych, części konstrukcyjne do pojazdów 
wodnych i lądowych, części karoserii do pojazdów, urzą-
dzenia i pojazdy do poruszania się po wodzie, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28  ochraniacze do użytku w spo-
rcie, 35 usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii pu-
blicznej, zwłaszcza w zakresie motoryzacji oraz przemysłu 
morskiego, organizowanie targów i wystaw handlowych 
w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagad-
nień motoryzacji, zarządzanie targami i wystawami o cha-
rakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych 
do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie 
tymi danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, orga-
nizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, 
dostarczanie informacji marketingowych, handlowych i sta-
tystycznych dotyczących biznesu, pomoc w nawiązywaniu 
sieci kontaktów handlowych, pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, organizowanie i prowadzenie 
imprez biznesowych w celach handlowych i reklamowych, 
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
przetwarzanie danych, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym 
przez internet, jachtów, łodzi i łodzi motorowych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna pojazdów i części zamiennych do po-
jazdów, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym przez inter-
net jachtów, lodzi, łodzi motorowych, pojazdów wodnych 
i części zamiennych do jachtów, łodzi, łodzi motorowych, 
pojazdów wodnych: pojazdów i części zamiennych do po-
jazdów lądowych i wodnych, reklama, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie promo-
cyjnych planów motywacyjnych, administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, promocja sprzedaży, 
reklama i promocja sprzedaży dotyczącej towarów i usług 
oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomu-
nikacji lub drogą elektroniczną, usługi pośrednictwa han-
dlowego i doradztwa w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży 
pojazdów silnikowych, usługi reklamowe i promocyjne w za-
kresie sprzedaży, usługi w zakresie organizowania pokazów 
towarów związane ze sprzedażą, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, 37 usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów 
mechanicznych wodnych, statków, konstrukcji pływają-
cych, usługi warsztatów naprawy pojazdów, serwisowanie 
urządzeń, obsługa pojazdów, mycie pojazdów, regulacja 
pojazdów, usługi tuningu pojazdów wodnych, regeneracja 
części zamiennych do pojazdów mechanicznych, silników 
pojazdów, czyszczenie, stacje obsługi pojazdów i tankowa-
nie pojazdów, wynajem narzędzi, maszyn i urządzeń do ob-
sługi i napraw pojazdów mechanicznych wodnych, statków, 
konstrukcji pływających, sprzętu do konserwacji pojazdów, 
urządzeń do czyszczenia pojazdów, 39 usługi w zakresie wy-
najmu i wypożyczania pojazdów wodnych, łodzi, jachtów, 

motorówek, sprzętu pływającego i innych pojazdów wod-
nych, czarterowanie floty wodnej, usługi holowanie mor-
skiego, organizowanie transportu powietrznego, morskiego, 
usługi organizowania wycieczek turystycznych, usługi prze-
wodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży, usługi 
doradztwa turystycznego i podróży, informacja turystyczna 
w tym za pośrednictwem Internetu, 41 rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizowania kra-
jowych, zagranicznych regat, imprez promocyjnych sporto-
wych, rozgrywek sportowych i zawodów sportowych, usługi 
związane z ustawicznym kształceniem dorosłych, szkolenia 
żeglarskie, szkolenia zawodników sportowych w szczególno-
ści w zakresie sportów wodnych i motorowych, prowadzenie 
kursów związanych z turystyką, 42 doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, oprogramowania, prace badaw-
czo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i tech-
nicznych, prowadzenie portali internetowych o charakterze 
branżowym, w szczególności dotyczących tematyki wodnej, 
sportów wodnych, administrowanie stronami komputero-
wymi (internetowymi), badania techniczne, badania jachtów, 
motorówek, urządzeń pływających.

(210) 497943 (220) 2019 03 29
(731) RAVNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 16.01.11, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz osób 
trzecich: mebli, wyposażenia biurowego, sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego 
w celu ich dogodnego obejrzenia i umożliwienia dokona-
nia zakupu, również przez domy sprzedaży wysyłkowej oraz 
bezpośrednio poza siecią sklepową i drogą on-line, usługi 
w zakresie wynajmu maszyn, sprzętu komputerowego, pro-
gramów komputerowych, sprzętu telekomunikacyjnego, 
urządzeń biurowych, maszyn księgujących i liczących, usługi 
planowania, projektowania wdrażania i migracji rozwiązań 
informatycznych, usługi zarządzania majątkiem informatycz-
nym w tym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, 
usługi w zakresie audytu, w tym audytu wykorzystania sys-
temów informatycznych i powiązanych z nimi zasobów, po-
trzeb informatycznych podmiotów trzecich, usługi w zakre-
sie analizy kosztów, usługi w zakresie zarządzania kosztami, 
usługi analiz rynkowych, usługi w zakresie informacji o dzia-
łalności gospodarczej, usługi w zakresie badań i ekspertyz 
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie do-
radztwa, w tym doradztwa specjalistycznego oraz pomocy 
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i za-
rządzania działalnością gospodarcza, usługi w zakresie pozy-
skiwania, kompilacji, systematyzacji, sortowania i transkrypcji 
danych oraz innych materiałów i elementów do komputero-
wych baz danych i innych zbiorów informatycznych, usługi 
w zakresie przetwarzania, pobierania i wtórnego wykorzy-
stywania danych oraz innych materiałów i elementów kom-
puterowych baz danych i innych zbiorów informatycznych, 
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, 
usługi w zakresie komputerowego zarządzanie plikami, usłu-
gi wyszukiwania danych w plikach komputerowych, kompu-
terowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych, 
w tym obejmujące usługi w zakresie reprodukcji elektronicz-
nych nośników danych, usługi w zakresie reklamy z wykorzy-
staniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
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i multimedialnych - przeznaczonej do transmisji telewizyjnej, 
radiowej za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz 
innych środków komunikacji, usługi reklamowe i marketingo-
we, usługi w zakresie wynajmowania przestrzeni reklamowej, 
w tym wirtualnej powierzchni reklamowej, usługi w zakresie 
pozycjonowania stron internetowych, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w tym poprzez sieci komputerowe, sklepy 
internetowe w formie sprzedaży korespondencyjnej, katalo-
gowej, w sklepach detalicznych, hurtowniach: komputerów 
i sprzętu komputerowego, publikacji drukowanych takich 
jak : czasopisma, podręczniki, publikacji elektronicznych, 
programów komputerowych, nagranych nośników magne-
tycznych, optycznych i elektronicznych, 37 usługi w zakresie 
instalacji, konserwacji i naprawy elektrycznej: aparatury ste-
rowniczej, sprzętu elektronicznego, instrumentów i przyrzą-
dów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących 
i nawigacyjnych, usługi w zakresie naprawy, konfiguracji 
i konserwacji sprzętu komputerowego, sieci komputerowych, 
serwerów i platform serwerowych, maszyn i urządzeń biuro-
wych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatycz-
ne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej, usługi komu-
nikacyjne świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie 
poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowej 
i obrazowej, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usłu-
gi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie 
udzielania informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie 
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi w zakre-
sie łączności poprzez sieć światłowodów, usługi w zakresie 
łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi w za-
kresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie połączeń 
z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w za-
kresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu 
oraz do sieci komputerowych osobom trzecim, usługi w za-
kresie udostępniania miejsc internetowych osobom trzecim 
i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych dla osób 
trzecich, usługi w zakresie udostępniania danych on-line, 
usługi w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych 
w bazie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, 
usługi operatorskie w zakresie sieci telekomunikacyjnych lub 
telewizji kablowe, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, 
usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania tele-
konferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania 
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej 
obsługi klienta, usługi w zakresie udostępniania infrastruktu-
ry telekomunikacyjnej obcym operatorom, usługi w zakresie 
prowadzenia infolinii, usługi w zakresie telefonicznej (zdalnej) 
pomocy informatycznej z możliwością przechwycenia ekra-
nu, sposobu rozliczenia usługi informatycznej poprzez za-
płatę pobieraną podczas rozmowy telefonicznej a wykazana 
w bilingu klienta, 41 usługi w zakresie organizowania i prowa-
dzenia konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, 
seminariów, kursów i szkoleń dotyczących sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego i telekomunikacyjnego, 42 usługi 
w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk 
techniczno-informatycznych, usługi w zakresie przetwarzania 
danych, usługi w zakresie tworzenia, utrzymywania i prowa-
dzenia stron internetowych dla osób trzecich, usługi w za-
kresie analiz systemów komputerowych, opracowywanie 
projektów techniczno-informatycznych, w tym projektowa-
nia oprogramowania komputerowego i systemów kompu-
terowych, usługi w zakresie odzyskiwania danych kompute-
rowych, usługi w zakresie konwersji danych przez programy 
komputerowe, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze w zakresie sprzętu kom-
puterowego i oprogramowania, usługi w zakresie analizy, 
projektowania, instalacji, konserwacji, powielania i wypoży-
czania sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi 

w zakresie obsługi informatycznej osób trzecich (outsour-
cing), usługi w zakresie wynajmu sprzętu komputerowego, 
usługi w zakresie analizy systemów komputerowych, usługi 
w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego 
i oprogramowania komputerowego, usługi instalacji, konser-
wacji i aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie wdrożeń programów komputerowych, systemów 
komputerowych i informatycznych, usługi w zakresie organi-
zacji i prowadzenia procesów innowacyjno-wdrożeniowych 
dotyczących przedsięwzięć z zakresu programów kompu-
terowych, systemów komputerowych i informatycznych, 
usługi projektowania systemów komputerowych i oprogra-
mowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania 
i tworzenia prezentacji multimedialnych, usługi w zakresie 
programowania komputerów, usługi konwersji danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, usługi wypożyczania 
oprogramowania komputerowego i komputerów, usługi 
powielania oprogramowania komputerowego, usługi w za-
kresie tworzenia i utrzymywania stron i portali internetowych 
dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania stronami 
internetowymi, usługi w zakresie administrowania sieciami 
komputerowymi, usługi w zakresie promocji, optymalizacji 
i pozycjonowania stron internetowych, usługi w zakresie ho-
sting, projektowania, tworzenia oraz utrzymywania systemów 
obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputero-
we, usługi w zakresie obsługi baz danych dostępnych przez 
Internet i sieci komputerowe, usługi w zakresie odzyskiwania 
danych komputerowych, usługi agencji graficznych, usługi 
związane z projektowaniem graficznym, usługi integrowania 
programów komputerowych i sprzętowych rozwiązań, usługi 
w zakresie informatycznej obsługi osób trzecich, usługi infor-
matyczne w zakresie utrzymania systemów IT.

(210) 498587 (220) 2019 04 10
(731) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO Trawienie SUPLEMENT DIETY WSPOMAGA 

TRAWIENIE KURKUMA, KOPER WŁOSKI, MIĘTA

(531) 05.11.01, 05.11.10, 25.07.05, 25.01.19, 27.05.01, 26.01.06, 
26.01.18, 29.01.15

(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej, hurtowej i online towarów: dietetyczna żyw-
ność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety  
dla ludzi.

(210) 498655 (220) 2019 04 12
(731) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) IMMUNOinfec
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty far-
maceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środki 
dietetyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 



Nr  ZT41/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 13

żywieniowego o działaniu medycznym lub leczniczym, pro-
dukty dietetyczne dla osób chorych, probiotyki, prebiotyki, 
preparaty witaminowe, leki ziołowe, ziołowe suplementy 
diety, preparaty ziołowe do celów leczniczych i prozdrowot-
nych, preparaty ziołowe wspomagające odporność organi-
zmu u ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów medycz-
nych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające.

(210) 498787 (220) 2019 04 15
(731) WALKOWICZ ALEKSANDRA LINDENWOOD, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.lindenwood.eu Linden

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 nalepki, naklejki, notatniki, notesy, kartki z ży-
czeniami, artykuły papiernicze, pióra i długopisy, kalendarze, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, materiały do rysowania, pastele, kredki, pędzle, figurki 
i statuetki z papieru, kolorowanki, komiksy, pamiętniki, torby 
z tworzyw sztucznych i papieru do pakowania, czasopisma, 
gazety, torby na prezenty, papier do zawijania, karty perso-
nalizowane, niekodowane magnetycznie, karty z tworzyw 
sztucznych z kieszeniami do przechowywania kart do kolek-
cjonowania, karty upominkowe, karty do kolekcjonowania, 
karty przedpłacone do zakupów, kodowane niemagne-
tycznie, pudełka papierowe, pudełka kartonowe, materiały 
do modelowania, 20 skrzynki i pudełka na zabawki, niemeta-
lowe pojemniki do przechowywania, 22 torby i worki do pa-
kowania, przechowywania i transportu, 28 zabawki, zabawki 
drewniane, klocki do łączenia, zabawki do piętrowego ukła-
dania, gry, balony do zabawy, bańki mydlane jako zabawki, 
ozdoby na choinki z wyjątkiem artykułów oświetleniowych 
i słodyczy, piłki do gier gry polegające na konstrukcji, oprzy-
rządowanie i urządzenia do kręgli, lalki, misie pluszowe, pi-
stolety jako zabawki, puzzle, samochody sterowane radiem 
jako zabawki, rolki, rzutki, strzałki jako gry, zabawki ruchome, 
zabawki wypchane, samochody do zabawy, zabawki inteli-
gentne, domki dla lalek, modele samolotów w zmniejszonej 
skali, zabawkowe elementy budowlane, urządzenia do sztu-
czek magicznych, sprzęt sportowy, zabawki w postaci gier 
karcianych i akcesoria do nich, gry planszowe,gry elektro-
niczne inne niż telewizyjne.

(210) 499085 (220) 2019 04 23
(731) PIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.16
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe zawarte w tej klasie, napoje owoco-
we i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji na-
pojów zawarte w tej klasie, 43 usługi barowe, bary szybkiej 
obsługi (snack-bary), domy turystyczne, kawiarnie, restaura-
cje, restauracje samoobsługowe.

(210) 499260 (220) 2019 04 29
(731) ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1, 

Jenkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATER IS NOT ENOUGH

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda gazowana, woda niegazowana, woda 
stołowa, woda aromatyzowana, woda źródlana, woda mi-
neralna, woda mineralizowana, bezalkoholowe aromatyzo-
wane napoje gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, lemoniada, napoje bezalkoho-
lowe o smaku owoców, napoje orzeźwiające, napoje owoco-
we, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje dla 
sportowców, napoje funkcjonalne.

(210) 499915 (220) 2019 05 17
(731) PARK ROZRYWKI RODZINNEJ WOLA PARK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARK WOLA RODZINNY PARK ROZRYWKI

(531) 01.01.05, 01.01.10, 02.01.23, 01.15.11, 24.17.02, 26.13.25, 
27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi marketingowe i promocyjne, usługi 
reklamowe, usługi związane z organizowaniem sieci miejsc 
do wypoczynku i rozrywki, wynajem powierzchni i miejsc 
na reklamę, wynajmowanie dystrybutorów, publikowanie 
i rozprowadzanie tekstów reklamowych, materiałów rekla-
mowych, informacyjnych, broszur, druków, organizowanie 
prezentacji i pokazów w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, usługi sprzedaży: artykułów spo-
żywczych, gazet, książek, magazynów, map, zabawek, gier 
dla dzieci, maskotek, gadżetów, sprzętu sportowego i rekre-
acyjnego, odzieży, butów, nakryć głowy, okularów, impresa-
riat artystyczny, 36 administrowanie, wynajmowanie i zarzą-
dzanie nieruchomościami, zbieranie czynszu, wycena nieru-
chomości, usługi ubezpieczeniowe, 41 usługi związane z roz-
rywką, rekreacją, wypoczynkiem, edukacją, usługi w zakresie 
parków wodnych, dyskotek, siłowni, fitness, tematycznych 
parków rozrywki, lunaparków, kin, amfiteatrów, udostępnia-
nie i wynajmowanie obiektów sportowych, rekreacyjnych 
i służących kulturze, wypożyczanie i udostępnianie sprzętu 
sportowego, rekreacyjnego oraz służącego rozrywce i wy-
poczynkowi, usługi w zakresie: tematycznych gier tereno-
wych, parków sprawności dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
parków linowych, rozgrywek w mini golfa i golfa, wyposaża-
nie w sprzęt boisk sportowych oraz placów zabaw dla dzie-
ci, wyposażanie i obsługa torów przeszkód, organizowanie 
i obsługa imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych 
w tym rajdów samochodami elektrycznymi na torach i sa-
mochodami w terenie, organizowanie obozów sportowych, 
usługi w zakresie: organizowania balów, spotkań towarzy-
skich, spotkań firmowych, kongresów, szkoleń, wykładów, 
kursów, konferencji, konkursów, pokazów praktycznych, 
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warsztatów plastycznych, imprez muzycznych, koncertów, 
festynów, organizowanie wystaw związanych z modą i kul-
turą, obsługa tematycznych ścieżek edukacyjnych, usługi 
wystawiennicze w zakresie obiektów motoryzacyjnych, hi-
storycznych, przyrodniczych i budowlanych w tym ekspozy-
cje przeskalowanych modeli zwierząt, owadów i budynków, 
ekspozycja żywych zwierząt i owadów, ekspozycja roślin 
w różnych gatunkach i odmianach, rozpowszechnianie infor-
macji dotyczących aktywnego stylu życia w środkach maso-
wego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, wypoży-
czanie książek, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowe, publikacje elektroniczne, wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo 
i DVD, usługi fotograficzne, kręcenie filmów, opieka dzienna 
nad dziećmi, 43 usługi restauracyjne, kawiarnie, restauracje, 
katering, dostarczanie żywności i jej dowóz, hotele, motele, 
pensjonaty, domy turystyczne, krótkotrwałe zakwaterowa-
nie, żłobki, przedszkola, opieka nad osobami starszymi, wy-
pożyczanie sprzętu restauracyjnego i naczyń.

(210) 500179 (220) 2019 05 23
(731) CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST QUALITY INGREDIENTS GUARANTEED EMPIRE 

GENUINE PETFOOD STORY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.16, 24.09.01, 25.01.15, 
25.07.01, 25.07.03, 26.01.01, 26.01.15

(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, dezodoranty dla zwie-
rząt, szampony dla zwierząt domowych, środki do pielęgna-
cji zębów dla zwierząt, nielecznicze szampony dla zwierząt 
o charakterze pielęgnacyjnym, produkty do pielęgnacji skó-
ry zwierząt, preparaty i produkty do pielęgnacji futra, prepa-
raty do kąpieli dla zwierząt, środki do czyszczenia do użytku 
w hodowli inwentarza żywego, odświeżacze zapachów dla 
zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, niemedyczne 
płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, aerozole pielę-
gnujące dla zwierząt, 5 preparaty do mycia zwierząt, prepa-
raty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, środki 
do mycia psów, lotony dla psów, obroże przeciwpasożyt-
nicze dla zwierząt, 18 obroże dla kotów, obroże, obroże dla 
zwierząt, obroże dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt 
domowych, obroże dla zwierząt domowych zawierające 
informacje medyczne, 31 pożywienie dla psów, kotów i in-
nych zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren 
zbóż i ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pa-
sze wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, ziarno 
do żywienia zwierząt, algi spożywcze dla zwierząt, artykuły 
jadalne do żucia dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwie-
rząt, kiszonki jako pokarm dla zwierząt, mączka dla zwierząt, 
pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwie-
rząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie 
gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla 
zwierząt, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożyw-
cze dla kotów, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty 

zbożowe będące paszą dla zwierząt, jadalne przysmaki dla 
kotów, jadalne przysmaki dla psów, pokarm dla kotów na ba-
zie ryb lub składający się z ryb, pasze zwierzęce w formie 
granulek, napoje dla zwierząt z rodziny psów, napoje dla 
zwierząt domowych, napoje dla kotów, mieszanki paszowe 
dla zwierząt, kości do żucia dla psów, kości dla psów, karmy 
dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących udział 
w gonitwach, karma dla królików, karma dla koni, karma dla 
gryzoni, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne smakołyki 
dla koni, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadal-
ne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne kości 
i kostki do żucia dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt, 
ciastka dla szczeniaków, ciastka dla kotów, artykuły spożyw-
cze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spo-
żywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły 
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, arty-
kuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia 
kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do kar-
mienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kur-
czaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające 
fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze 
w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze 
w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze 
o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze 
o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożyw-
cze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły 
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, 
artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły jadalne do żucia 
dla psów, algarobilla [pasza dla zwierząt], produkty do tucze-
nia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, papier ścierny 
dla zwierząt domowych jako ściółka, piasek aromatyczny dla 
zwierząt domowych jako ściółka.

(210) 500191 (220) 2019 05 23
(731) CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) GUARANTEED BEST QUALITY INGREDIENTS EMPIRE 

GENUINE PETFOOD STORY

(531) 03.01.08, 03.01.16, 24.09.01, 25.01.15, 25.07.01, 25.07.03, 
27.05.01, 29.01.15, 19.01.04

(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwie-
rząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż i zia-
ren zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze wzmac-
niające dla zwierząt, suchary dla psów, ziarno do żywienia 
zwierząt, algi spożywcze dla zwierząt, artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, ki-
szonki jako pokarm dla zwierząt, mączka dla zwierząt, po-
karm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt 
domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gry-
zaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwie-
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rząt, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze 
dla kotów, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty 
zbożowe będące paszą dla zwierząt, jadalne przysmaki dla 
kotów, jadalne przysmaki dla psów, pokarm dla kotów na ba-
zie ryb lub składający się z ryb, pasze zwierzęce w formie 
granulek, napoje dla zwierząt z rodziny psów, napoje dla 
zwierząt domowych, napoje dla kotów, mieszanki paszowe 
dla zwierząt, kości do żucia dla psów, kości dla psów, karmy 
dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących udział 
w gonitwach, karma dla królików, karma dla koni, karma dla 
gryzoni, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne smakołyki 
dla koni, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadal-
ne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne kości 
i kostki do żucia dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt, 
ciastka dla szczeniaków, ciastka dla kotów, artykuły spożyw-
cze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spo-
żywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły 
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, arty-
kuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia 
kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do kar-
mienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kur-
czaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające 
fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze 
w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze 
w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze 
o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze 
o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożyw-
cze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły 
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, 
artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły jadalne do żucia 
dla psów, algarobilla [pasza dla zwierząt], produkty do tucze-
nia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, papier ścierny 
dla zwierząt domowych jako ściółka, piasek aromatyczny dla 
zwierząt domowych jako ściółka.

(210) 500807 (220) 2019 06 06
(731) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO 

TECHNOLOGY, Gronówko
(540) (znak słowny)
(540) EŻK TWIN
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpyla-
cze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze 
do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akce-
soria rozpylające, rozpylacze do użytku domowego w roz-
pylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku 
w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, 
dysze rozpylające będące częściami maszyn, opryskiwacze 
rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, 
opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środ-
ki owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn 
do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze, 
opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze na-
wadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji nawo-
zów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów: rozpylacze, 
rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, 
przyrządy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania środków 
owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, rozpyla-
cze do użytku domowego w rozpylaniu środków chwasto-
bójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie w rozpy-
laniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące 
częściami maszyn, opryskiwacze rozpylające środki owado-
bójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do użytku do-
mowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory sta-

nowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, 
opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, końcówki cera-
miczne, filtry jako części maszyn, rozpylacze chwastobójcze, 
dysze nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji 
nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicy-
dów, dysze do aplikacji nawozów płynnych.

(210) 500810 (220) 2019 06 06
(731) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO 

TECHNOLOGY, Gronówko
(540) (znak słowny)
(540) EŻK
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpyla-
cze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze 
do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akce-
soria rozpylające, rozpylacze do użytku domowego w roz-
pylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku 
w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, 
dysze rozpylające będące częściami maszyn, opryskiwacze 
rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, 
opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środ-
ki owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn 
do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze, 
opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze na-
wadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji nawo-
zów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów: rozpylacze, 
rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, 
przyrządy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania środków 
owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, rozpyla-
cze do użytku domowego w rozpylaniu środków chwasto-
bójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie w rozpy-
laniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące 
częściami maszyn, opryskiwacze rozpylające środki owado-
bójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do użytku do-
mowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory sta-
nowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, 
opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, końcówki cera-
miczne, filtry jako części maszyn, rozpylacze chwastobójcze, 
dysze nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji 
nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicy-
dów, dysze do aplikacji nawozów płynnych.

(210) 500813 (220) 2019 06 06
(731) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO 

TECHNOLOGY, Gronówko
(540) (znak słowny)
(540) EŻ
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpyla-
cze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze 
do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akce-
soria rozpylające, rozpylacze do użytku domowego w roz-
pylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku 
w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, 
dysze rozpylające będące częściami maszyn, opryskiwacze 
rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, 
opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środ-
ki owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn 
do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze, 
opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze na-
wadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji nawo-
zów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów: rozpylacze, 
rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, 
przyrządy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania środków 
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owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, rozpyla-
cze do użytku domowego w rozpylaniu środków chwasto-
bójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie w rozpy-
laniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące 
częściami maszyn, opryskiwacze rozpylające środki owado-
bójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do użytku do-
mowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory sta-
nowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, 
opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, końcówki cera-
miczne, filtry jako części maszyn, rozpylacze chwastobójcze, 
dysze nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji 
nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicy-
dów, dysze do aplikacji nawozów płynnych.

(210) 500847 (220) 2019 06 07
(731) FAWAD AHMAD MAX FOOD, Ołtarzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MXA max FOOD

(531) 07.01.04, 01.07.06, 01.07.12, 05.09.01, 05.09.15, 05.09.17, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, 32 soki.

(210) 500944 (220) 2019 06 10
(731) NAFTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rasztów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAFTOR GRUPA PERN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.11
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza 
do systemów alarmowych i bezpieczeństwa jak również 
do zarządzania nieruchomościami oraz zapewniania bezpie-
czeństwa, zabezpieczające urządzenia alarmowe, czujniki 
wykrywające obecność osób i przedmiotów, urządzenia 
i oprogramowanie towarzyszące do systemów alarmów 
przeciwwłamaniowych i alarmów przeciwpożarowych, alar-
my pożarowe, instalacje i akcesoria do wykrywania ognia 
i dymu, systemy alarmów pożarowych i dymnych, urządze-
nia do odtwarzania i przechowywania danych, elektroniczne 
systemy bezpieczeństwa, oprogramowanie, sprzęt kompu-
terowy, części i akcesoria do: sprzętu komputerowego, za-
bezpieczających urządzeń alarmowych, czujników wykry-
wających obecność osób i przedmiotów, urządzeń do syste-
mów alarmów przeciwwłamaniowych, urządzeń do syste-
mów alarmów przeciwpożarowych, urządzeń do odtwarza-
nia i przechowywania danych, elektronicznych systemów 
bezpieczeństwa, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, pośrednictwo w sprzedaży oraz 
sprzedaż detaliczna i hurtowa: zautomatyzowanych syste-
mów kierowania ogniem, urządzeń do przetwarzania sygna-
łów cyfrowych, oprogramowania do przetwarzania obrazów 
cyfrowych, oprogramowania symulacyjnego do użytku 
w komputerach, routerów do doprowadzania sygnałów au-
dio, wideo i sygnałów cyfrowych, aparatury i sprzętu do mo-
nitoringu obiektów śledzonych, celowników dla artylerii 
i do broni, systemów i przyrządów nawigacyjnych, urządzeń 
do lokalizacji obiektów, laserowych namierników obiektów 
dla artylerii i do broni, multimedialnych systemów nawigacji 

GPS do pojazdów, nadajników radarowych, narzędzi do gro-
madzenia danych pokładowych, odbiorników do systemów 
globalnego pozycjonowania [GPS], sprzętu komputerowego 
i urządzeń do kompilacji i przetwarzania danych pozycjonu-
jących i lokalizacyjnych, systemów naprowadzania pocisków, 
urządzeń GPS, urządzeń kartograficznych, systemów wykry-
wania dronów, pojazdów naziemnych i ich elementów, zało-
gowych i bezzałogowych statków powietrznych, lotniczych 
zespołów napędowych, sprzętu lotniczego, części i akceso-
riów do sprzętu lotniczego, urządzeń do rejestracji i obróbki 
obrazu, produktów i technologii do ochrony informacji nie-
jawnych, sprzętu i konstrukcji opancerzonych i ochronnych 
oraz ich komponentów, audyt działalności gospodarczej, 
usługi konsultacyjne w zakresie audytów, 37 instalowanie, 
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, 
instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa 
i serwisowanie alarmów pożarowych, instalacja, konserwa-
cja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów przeciw-
włamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwiso-
wanie instalacji do alarmów pożarowych, instalacja, konser-
wacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów prze-
ciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwi-
sowanie sprzętu komunikacyjnego, instalacja, konserwacja, 
naprawa i serwisowanie urządzeń do sieci komunikacyjnych, 
instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie telewizji 
przemysłowej, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowa-
nie instalacji telefonicznych, usługi instalacji i naprawy syste-
mu czasu obecności, usługi budowlane, usługi naprawy, 
montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, grzewczych, 
klimatyzacyjnych, instalacji gazowych, hydraulicznych, ukła-
dów mechanicznych i systemów przeciwpożarowych 
i do gaszenia pożarów, sprzętu i urządzeń zabezpieczających 
oraz alarmów, usługi murarskie, ślusarskie i stolarskie, usługi 
konserwacji i sprzątania budynków, usługi informacyjne, 
konsultacyjne i doradcze dotyczące następujących usług: in-
stalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas 
pancernych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie 
alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, na-
prawa i serwisowanie alarmów pożarowych, instalacja, kon-
serwacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa 
i serwisowanie instalacji do alarmów pożarowych, instalacja, 
konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa 
i serwisowanie sprzętu komunikacyjnego, instalacja, konser-
wacja, naprawa i serwisowanie urządzeń do sieci komunika-
cyjnych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie te-
lewizji przemysłowej, instalacja, konserwacja, naprawa i ser-
wisowanie instalacji telefonicznych, usługi instalacji i napra-
wy systemu czasu obecności, usługi budowlane, usługi na-
prawy, montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, 
grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji gazowych, hydrau-
licznych, układów mechanicznych i systemów przeciwpoża-
rowych i do gaszenia pożarów, sprzętu i urządzeń zabezpie-
czających oraz alarmów, usługi murarskie, ślusarskie i stolar-
skie, usługi konserwacji i sprzątania budynków, 39 usługi ra-
townictwa, usługi konwoju osób i mienia, 41 szkolenia w za-
kresie ochrony i bezpieczeństwa, 42 doradztwo techniczne 
w zakresie zapobiegania pożarom, monitorowanie syste-
mów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakre-
sie zabezpieczania danych, testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, usługi testowania systemów alar-
mowych i monitorujących, przegląd urządzeń, badanie 
i kontrola alarmów pożarowych, usługi telewizji przemysło-
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wej (CCTV), badanie i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, usłu-
gi w zakresie testowania i inspekcji wykrywaczy dymu, usługi 
w zakresie testowania i inspekcji urządzeń do gaszenia ognia, 
usługi w zakresie testowania i inspekcji systemów antywła-
maniowych, usługi w zakresie testowania i inspekcji spryski-
waczy automatycznych, usługi w zakresie testowania i in-
spekcji świateł awaryjnych, usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące następujących usług: doradztwo techniczne 
w zakresie zapobiegania pożarom, monitorowanie syste-
mów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakre-
sie zabezpieczania danych, testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, usługi testowania systemów alar-
mowych i monitorujących, przegląd urządzeń, badanie 
i kontrola alarmów pożarowych, usługi telewizji przemysło-
wej (CCTV), badanie i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, usłu-
gi w zakresie testowania i inspekcji wykrywaczy dymu, usługi 
w zakresie testowania i inspekcji urządzeń do gaszenia ognia, 
usługi w zakresie testowania i inspekcji systemów antywła-
maniowych, usługi w zakresie testowania i inspekcji spryski-
waczy automatycznych, usługi w zakresie testowania i in-
spekcji świateł awaryjnych, 45 usługi w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, monitoring syste-
mów bezpieczeństwa, usługi strażników ochrony, usługi za-
bezpieczania budynków, ocena ryzyka w zakresie ochrony, 
ochrona obiektów i sprzętu, usługi kontroli zabezpieczeń 
na rzecz osób trzecich, monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, usługi elektronicznego monitorowa-
nia w celach bezpieczeństwa, zabezpieczenie imprez, moni-
torowanie alarmów pożarowych, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, konsultacje dotyczące zapobiegania poża-
rom i włamaniom, konsultacje związane z zarządzaniem 
w zakresie bezpieczeństwa, systemami alarmowymi i bez-
pieczeństwa oraz używaniem i zastosowaniem oprogramo-
wania do nich, informacje i porady w zakresie następujących 
usług: usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usługi strażników ochrony, usługi 
zabezpieczania budynków, ocena ryzyka w zakresie ochrony, 
ochrona obiektów i sprzętu, usługi kontroli zabezpieczeń 
na rzecz osób trzecich, monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, usługi elektronicznego monitorowa-
nia w celach bezpieczeństwa, zabezpieczenie imprez, moni-
torowanie alarmów pożarowych, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, konsultacje dotyczące zapobiegania poża-
rom i włamaniom, konsultacje związane z zarządzaniem 
w zakresie bezpieczeństwa, systemami alarmowymi i bez-
pieczeństwa oraz używaniem i zastosowaniem oprogramo-
wania do nich.

(210) 500957 (220) 2019 06 10
(731) NOWARA MAREK DOLNOŚLĄSKI PARK 

PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFI Future

(531) 26.11.12, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 prowadzenie działalności gospodarczej, po-
moc i doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
wspieranie działalności gospodarczej, usługi agencji nieru-
chomości przy zakupie i wynajmie nieruchomości, leasing 
nieruchomości, usługi finansowe, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, administrowanie nieruchomości.

(210) 501096 (220) 2019 06 13
(731) GSH Trademarks Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAN MARTINO

(531) 27.05.01, 03.03.01, 02.01.02, 02.01.20, 24.07.01, 24.01.05, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.15, 26.04.02, 26.04.18, 
25.01.09, 25.01.15

(510), (511) 33 anyżówka [likier], anisette [likier], aperitify, 
arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające 
owoce, gorzkie nalewki, brandy, cydr, koktajle, curaçao [likier], 
alkohole i likiery wspomagające trawienie, destylowane na-
poje, esencje alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, alkoholowe 
ekstrakty owocowe, gin, hydromel [miód pitny], kirsz [alkohol 
na bazie wiśni], likiery, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny 
cukrowej], likiery miętowe, gruszecznik [wino], piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], gotowe napoje alkoholowe 
inne niż na bazie piwa, alkohol ryżowy, rum, sake, alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], wódka, whisky, wino.

(210) 501117 (220) 2019 06 13
(731) CONSTELLATION BRANDS INTERNATIONAL IBC, INC., 

St. Lawrence Main Road, BB
(540) (znak słowny)
(540) KIM CRAWFORD
(510), (511) 33 wina.

(210) 501219 (220) 2019 06 17
(731) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SZARLOTKA ŻUBROWA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 501278 (220) 2019 06 17
(731) EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 

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

(531) 06.01.04, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 24 śpiwory, 25 ubrania sportowo - turystyczne, 
odzież sportowa.

(210) 501280 (220) 2019 06 17
(731) GWIZDOWSKA KATARZYNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Subsidium
(510), (511) 35 rachunkowość, doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], księgowość i rachunkowość, rachunkowość, 
księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności księ-
gowość, dostarczanie raportów dotyczących informacji 
rachunkowych, rachunkowość na rzecz osób trzecich, 
rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, udostęp-
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nianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], do-
radztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], usługi 
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące rachunkowości, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, 
usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, do-
radztwo i informacja dotycząca rachunkowości, skompu-
teryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], 
przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, skom-
puteryzowane prowadzenie rachunkowości, planowanie 
podatkowe [rachunkowość], rachunkowość komputerowa, 
księgowość, księgowość administracyjna, skomputery-
zowana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, usługi biznesowe biegłych 
księgowych, księgowość i prowadzenie ksiąg, doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, usługi księgowe związane 
ze ściąganiem należności, usługi konsultingowe w zakresie 
księgowości podatkowej, doradztwo księgowe w zakre-
sie sporządzania zeznań podatkowych, usługi księgowe 
na potrzeby fuzji i przejęć, prowadzenie księgowości w za-
kresie elektronicznego transferu funduszy, audyt finanso-
wy, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie 
bilansów finansowych, audyt sprawozdań finansowych, 
przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla 
przedsiębiorstw, konsultacje dotyczące zatrudnienia 
w dziedzinie usług finansowych, doradztwo biznesowe do-
tyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, 
obsługa kadrowo - płacowa dla podmiotów trzecich, do-
radztwo w zakresie zarządzania kadrami, spełnianie funk-
cji działu kadr dla osób trzecich, administrowanie listami 
płac na rzecz osób trzecich, usługi przetwarzania danych 
w dziedzinie listy płac, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy 
i stanowisk, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej świadczone w celu określenia struktury płacy i sta-
nowisk poprzez ocenianie stanowisk, przygotowanie listy 
płac, sporządzanie listy płac, przygotowywanie pakietów 
płacowych, komputerowe sporządzanie listy płac, pomoc 
w sporządzaniu listy płac, usługi w zakresie sporządzania 
listy płac, sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], usługi 
doradcze w zakresie sporządzania listy płac, przetwarzanie 
danych z listy płac [dla osób trzecich], zarządzanie plana-
mi emerytalnymi pracowników, zarządzanie programami 
świadczeń pracowniczych, zarządzanie planami świadczeń 
socjalnych dla pracowników, wsparcie dla pracowników 
i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - praw-
nych w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, 
prowadzenie rejestru pracowników i osób zatrudnionych 
na podstawie umów cywilno - prawnych [dla osób trze-
cich], prowadzenie ocen ryzyka zawodowego, doradztwo 
dla podmiotów trzecich w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, państwowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, pracowniczych planów kapitałowych 
oraz kadr i płac, doradztwo dla podmiotów trzecich w za-
kresie przygotowywania dokumentacji do ZUS, doradztwo 
dla podmiotów trzecich w zakresie prowadzenia teczek 
osobowych pracowników i osób zatrudnionych na podsta-
wie umów cywilno - prawnych, doradztwo dla podmiotów 
trzecich w zakresie sporządzanie wniosków w zakresie za-
trudniania cudzoziemców w Polsce.

(210) 501284 (220) 2019 06 17
(731) EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 

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

(540) hydrotex

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 
29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 25 odzież sportowo-turystyczna, odzież wodo-
odporna, odzież termoaktywna, obuwie sportowe.

(210) 501315 (220) 2019 06 18
(731) CHAMIOŁO ŁUKASZ AKADEMIA SYNERGII, Brzesko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA SYNERGII

(531) 05.01.05, 05.01.21, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia sportowe, 
szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, szkolenia dla do-
rosłych, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia personelu, 
prowadzenie warsztatów (szkolenia), kursy samoświadomo-
ści (szkolenia), szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w za-
kresie filozofii, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w za-
kresie odżywiania, szkolenia w prezentacji żywności, usługi 
szkolenia dla personelu, szkolenia związane ze sprzętem 
komputerowym, szkolenia w zakresie możliwości zatrud-
nienia, szkolenia w zakresie techniki komunikacji, szkolenia 
w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie 
sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 
szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, doradztwo w zakresie 
szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie zajęć sporto-
wych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia 
w zakresie technik komputerowych, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów (szkolenia), przygotowanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), szkole-
nia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, na-
uczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i techno-
logii informacyjnej, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia 
komputerowe, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, 
szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dla dzie-
ci, szkolenie w zakresie obchodzenia się zjedzeniem, szkole-
nia z zakresu obsługi programów komputerowych, szkolenia 
z zakresu public relations, szkolenia z zakresu stosunków 
pomiędzy pracodawcami i pracownikami, usługi konsulta-
cyjne związane ze szkoleniem pracowników, usługi dorad-
cze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów (szkolenia), 
udzielanie informacji i przygotowanie raportów o postępach 
związanych z edukacją i szkoleniami, usługi szkolenia perso-
nelu działu sprzedaży.

(210) 501329 (220) 2019 06 18
(731) MRÓZ IGOR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zero bullshit MANAGEMENT
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.04
(510), (511) 35 zarządzanie przedsiębiorstwem, administra-
cja biznesowa, funkcje biurowe, usługi w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem i administrowania przedsiębiorstwem, 
usługi doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębior-
stwem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarzą-
dzania, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlo-
wą i przemysłową, informacja o działalności gospodarczej, 
zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi w za-
kresie rekrutacji i zarządzania personelem, usługi doradcze 
w zakresie efektywności i rentowności przedsiębiorstwa, za-
rządzania wynikami działalności gospodarczej i personelem, 
relacji z pracownikami i komunikacji z pracownikami, usłu-
gi w zakresie planowania strategicznego przedsiębiorstw, 
usługi rejestratora i sekretariatu przedsiębiorstwa, analiza 
zysków biznesowych, strategiczna analiza biznesowa, anali-
za trendów marketingowych, analiza trendów biznesowych, 
analiza danych biznesowych, analiza zarządzania w biznesie, 
analiza położenia stanu firmy, analiza systemów zarządzania 
działalnością gospodarczą, analiza statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, analiza informacji w zakre-
sie działalności gospodarczej, analiza rynku, analiza w zakre-
sie marketingu, analiza świadomości społecznej w dziedzi-
nie reklamy, analiza danych statystycznych z badań rynku, 
badania rynkowe i analiza badań rynkowych, analiza reakcji 
na reklamę i badania rynkowe, badania i analiza w dziedzi-
nie manipulacji rynkowych, analiza danych i statystyk do-
tyczących badań rynkowych, doradztwo w zakresie public 
relations, doradztwo organizacyjne dotyczące programów 
lojalnościowych dla klientów, doradztwo w sprawach za-
rządzania personelem, informacje dotyczące kariery i usługi 
doradcze inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe, do-
radztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczo-
ne w celu określenia struktury płacy i stanowisk, doradztwo 
w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo związane z wy-
borem kadry kierowniczej, audyt przedsiębiorstw, audyt 
działalności gospodarczej, doradztwo związane z audytem, 
administrowanie testowaniem kompetencji zawodowych, 
testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, 
przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompe-
tencji zawodowych, zarządzanie relacjami z klientami, dobór 
personelu [dla osób trzecich], dobór personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, badania w zakresie wizerunku 
korporacyjnego, doradztwo związane z rozwojem wizerun-
ku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej do-
tycząca wizerunku firmy, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 usługi 
szkoleniowe i edukacyjne, nauczania i szkolenia, organizacja 
i nadzór nad kursami szkoleniowymi, organizacja i prowa-
dzenie konferencji, usługi informacyjne związane ze szkole-
niami i edukacją, coaching w zakresie życia osobistego - life 
coaching, doradztwo zawodowe i coaching - doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne, usługi szkoleniowe lub edukacyj-
ne w dziedzinie life coachingu, trening rozwoju osobistego, 
kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe 
w zakresie rozwoju osobistego, prowadzenie seminariów 
szkoleniowych dla klientów, usługi edukacyjne związane 

z zadowoleniem klienta, kształcenie praktyczne - pokazy, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów - szkolenie, wydawanie publikacji 
online z wyjątkiem tekstów reklamowych, wydawanie i pu-
blikowanie za pomocą mediów elektronicznych, obsługa 
publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, publiko-
wanie i wydawanie czasopism również jako publikacji online, 
wydawanie i publikowanie książek również online i w formie 
elektronicznej jako książki elektroniczne.

(210) 501364 (220) 2019 06 19
(731) SAS ARTUR SAS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bez przepisu

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 27.05.17
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
żywnościowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
żywnościowych za pośrednictwem Internetu, usługi mar-
ketingowe, pokazy towarów, projektowanie materiałów re-
klamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, usługi pośrednictwa w handlu, ba-
dania biznesowe, zarządzanie zakładami gastronomicznymi 
i hotelami, 41 organizowanie rozrywki podczas uroczystości 
weselnych, usługi reportażu, fotografowanie, dyskoteki, orga-
nizowanie balów i przyjęć okolicznościowych, organizowa-
nie imprez plenerowych, organizowanie spotkań towarzy-
skich i biznesowych oraz zjazdów, sympozjów, konferencji, 
organizowanie wypoczynku i rekreacji, usługi orkiestry, pro-
wadzenie klubów służących poprawieniu zdrowia i kondycji, 
43 organizacja przyjęć weselnych w zakresie udostępniania 
miejsc na uroczystości, organizacja przyjęć weselnych w za-
kresie zapewniania żywności i napojów, usługi hotelarskie, 
usługi gastronomiczne, prowadzenie restauracji, kawiarni, 
barów, barów szybkiej obsługi, wynajmowanie pomieszczeń 
i sal na wesela i imprezy rozrywkowe, wynajmowanie stołów, 
krzeseł, bielizny stołowej, naczyń i zastawy, usługi w zakresie 
udostępniania terenu i urządzeń na kempingi, przygotowy-
wanie dań na zamówienie, catering.

(210) 501392 (220) 2019 06 19
(731) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ziaja jeju
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pie-
lęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do wło-
sów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, 
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny 
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu, 
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po gole-
niu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki 
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 pro-
dukty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne 
o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia i pielęgna-
cji włosów, preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, 
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobi-
stej, środki dezynfekcyjne.
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(210) 501394 (220) 2019 06 19
(731) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) jeju
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pie-
lęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do wło-
sów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, 
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny 
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu, 
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po gole-
niu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki 
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 pro-
dukty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne 
o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia i pielęgna-
cji włosów, preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, 
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobi-
stej, środki dezynfekcyjne.

(210) 501523 (220) 2019 06 25
(731) DĄBKOWSKI ŁUKASZ ROMAN, Chodzież
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Profesor Zabawka

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.10, 02.01.23
(510), (511) 28 zabawki.

(210) 501528 (220) 2019 06 25
(731) STOWARZYSZENIE ANNGELLSRUN, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FURIA ŚWIDNICKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.04.18, 03.04.20
(510), (511) 41 przeprowadzanie imprez sportowych.

(210) 501591 (220) 2019 06 27
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA SZYNKA 
Z PIECA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.01.03, 05.01.05, 01.01.05, 25.07.01, 
26.11.02, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18

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

(210) 501604 (220) 2019 06 27
(731) STEFANIAK AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRYKO CAFFE Agnieszka Stefaniak
(510), (511) 30 kawa, mrożona kawa, kawa mielona, kawa 
bezkofeinowa, czekoladowa kawa, kawa nie palona, kawa 
aromatyzowana, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa 
w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa w postaci 
całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 43 ka-
wiarnia.

(210) 501635 (220) 2019 06 28
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL. TOW. TATRZAŃSKIE 1873

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 03.04.11, 03.04.13, 26.01.15, 
26.01.16

(510), (511) 16 książki, albumy, atlasy, broszury, czasopisma, 
foldery, fotografie, grafiki, informatory, katalogi, kalendarze, 
mapy, naklejki, notatniki, plakaty, plakietki drukowane, pla-
kietki papierowe, plany, pocztówki, poradniki, przewodniki, 
reprodukcje, druki, formularze, opakowania z papieru, tektu-
ry I tworzyw sztucznych, artykuły pamiątkarskie papierowe, 
znaki graficzne drukowane, 25 odzież, odzież turystyczna, 
odzież górska, odzież sportowa, rękawiczki, obuwie, buty tu-
rystyczne, buty górskie, buty wspinaczkowe, buty sportowe, 
nakrycia głowy, 39 organizowanie i prowadzenie wycieczek, 
organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych, organi-
zowanie i prowadzenie wypraw górskich, usługi przewod-
ników turystycznych, usługi przewodników górskich, usługi 
biur turystycznych, 41 publikowanie książek, publikowanie 
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czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, pu-
blikowanie elektroniczne z dostępem on-line, organizowanie 
i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji, organizo-
wanie spotkań, zjazdów, organizowanie wystaw, szkolenie 
w zakresie turystyki i turystyki górskiej, szkolenie wspinacz-
kowe, szkolenie jaskiniowe, szkolenie narciarskie, organizo-
wanie szkoleń przygotowujących do uzyskania uprawnień 
przewodnickich, organizowanie zawodów sprawności fi-
zycznej, organizowanie obozów szkoleniowych, organi-
zowanie rajdów i biwaków, organizowanie i prowadzenie 
imprez sportowych, organizowania zajęć rekreacyjnych, 
organizowanie zajęć edukacyjnych, 43 prowadzenie schro-
nisk turystycznych, prowadzenie hoteli, moteli, pensjonatów, 
domów wycieczkowych, prowadzenie kempingów i obozo-
wisk, usługi gastronomiczne.

(210) 501641 (220) 2019 06 28
(731) PLESIAK MARCIN MARKLIM, Sierakowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARKLIM CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA 

WENTYLACJA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.17, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.16
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w wyspecjalizo-
wanych punktach handlowych jak i poprzez sieci kompute-
rowe zwłaszcza poprzez Internet urządzeń i akcesoriów oraz 
materiałów jak: urządzenia i instalacje chłodnicze dla prze-
mysłu, handlu, transportu, gastronomii a także do wszelkich 
innych zastosowań, materiały, części zamienne i akcesoria 
do urządzeń chłodniczych, urządzenia i instalacje klimaty-
zacyjne dla przemysłu, handlu, gastronomii, transportu oraz 
do wszelkich innych zastosowań w tym także w gospodar-
stwach domowych oraz materiały. części zamienne i akcesoria 
do nich, urządzenia wentylacyjne do wszelkich zastosowań 
oraz materiały, części zamienne i akcesoria do nich, urządzenia 
i instalacje do dystrybucji powietrza, wody i innych mediów, 
pompy ciepła i instalacje do ich wykorzystania oraz materiały, 
części zamienne i akcesoria do nich, instalacje hydrauliczne 
oraz materiały, części zamienne i akcesoria do nich, instalacje 
elektryczne oraz materiały i akcesoria do nich, urządzenia i in-
stalacje grzewcze oraz materiały, części zamienne i akcesoria 
do nich, 37 usługi remontowe i naprawy urządzeń i instalacji 
chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, 
usługi remontowe i naprawy pomp ciepła oraz instalacji 
je wykorzystujących, usługi remontowe i naprawy instalacji 
hydraulicznych i elektrycznych, usługi remontowe i naprawy 
instalacji do dystrybucji wody, powietrza i innych mediów, 
42 usługi projektowania urządzeń i instalacji chłodniczych, 
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, usługi projek-
towania urządzeń i instalacji do dystrybucji powietrza, wody 
i innych mediów, usługi w zakresie doradztwa technicznego 
i doboru urządzeń i instalacji chłodniczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, grzewczych, hydraulicznych, elektrycznych 
oraz pomp ciepła i urządzeń do dystrybucji wody, powietrza 
i innych mediów.

(210) 501651 (220) 2019 06 28
(731) FOOD & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tutto Bene FINE FOOD & WINE SHOP

(531) 08.03.09, 11.01.01, 11.01.03, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z produktami dietetycznymi usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produkta-
mi dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, 
43 restauracje samoobsługowe, restauracje dla turystów, 
restauracje z grillem, restauracje serwujące delikatesy, re-
stauracje oferujące dania na wynos, dostarczanie posił-
ków do bezpośredniego spożycia, katering obejmujący 
żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żyw-
ność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność 
i napoje na przyjęcia koktajlowe, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
przygotowanie dań kuchni hiszpańskiej do bezpośrednie-
go spożycia, przygotowanie dań kuchni japońskiej do bez-
pośredniego spożycia, świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawien-
niczych, świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, usługi 
barów typu fast-food na wynos, usługi cateringu specjali-
zującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, 
degustacji i imprez publicznych, usługi cateringu specja-
lizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel 
i prywatnych imprez, usługi cateringu zewnętrznego, usłu-
gi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, usługi restauracji hiszpańskich, usługi kateringowe 
w zakresie bufetów firmowych, usługi kateringowe w za-
kresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe w pry-
watnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usłu-
gi kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi kate-
ringowe oferujące kuchnię hiszpańską, usługi kateringowe 
dla szkół, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe 
dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe, usługi 
dostawy kawy do biur- dostawa napojów.
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(210) 501742 (220) 2019 07 01
(731) BERKAT-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Moskwa, RU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOY JOY Magnetic Power

(531) 03.07.17, 26.04.02, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje bezalko- 
holowe.

(210) 501747 (220) 2019 07 01
(731) BERKAT-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Moskwa, RU
(540) (znak słowny)
(540) JOY JOY Magnetic Power
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje bezalko- 
holowe.

(210) 501801 (220) 2019 07 01
(731) MIODOWY SZLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oats & Honey ALL NATURAL

(531) 05.03.11, 05.03.13, 03.13.04, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, wyroby cu-
kiernicze z miodem, miód, kawa, herbata, kakao, ryż, mąka, 
słodycze, cukier, bułki, chleb, ciasta, ciastka, gofry, batony, 
słodkie przekąski, orzechy w miodzie, orzechy w czekoladzie, 
makarony, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, pasz-
teciki, pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, spaghetti, pizza, 
cukierki, czekolada, czekoladki, batony, bomboniery, napo-
je na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, lody, 
sorbety jako lody, desery, desery lodowe, pierniki, pralinki, 
wyroby czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność na ba-
zie mąki, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone 
półprodukty żywnościowe na bazie mąki, sosy do sałatek, 
chipsy zbożowe, kukurydza prażona, pieczywo zamrożone, 
mrożonki zawarte w tej klasie, ketchup, krakersy, majonezy, 
musztarda, puddingi, suchary, aromaty do żywności, miód 
z dodatkiem suszonych owoców, miód z dodatkiem świe-
żych kawałków owoców, miód z dodatkiem jagód, miód 
z dodatkiem nasion, miód z dodatkiem orzechów, ciasto cu-
kiernicze, tortille, chałwa.

(210) 501833 (220) 2019 07 03
(731) TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b

(531) 27.05.01, 26.03.02, 29.01.03, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 9  urządzenia do prowadzenia loterii, videolo-
terii i zakładów wzajemnych programy i oprogramowanie 
do gier, gry komputerowe i telewizyjne, kasety video, kasety 
video z grami, kalkulatory, komputery, ich części zamienne 
oraz urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, nośni-
ki informacji, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry 
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, 
gry towarzyskie, zabawki, urządzenia do gier elektronicznych 
innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie za-
warte w innych klasach, urządzenia do gier komputerowych 
i telewizyjnych,mechanizmy i automaty wrzutowe, części 
i oprzyrządowanie do wyżej wymienionych,, 41 usługi do-
tyczące hazardu, usługi w zakresie organizowania gier loso-
wych, organizowanie totalizatorów, prowadzenie zakładów 
pomiędzy zakładem a klientem zakładu (zakłady wzajem-
ne), pośrednictwo w zawieraniu zakładów, bukmacherstwo, 
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów 
gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych 
i rozrywkowych nocnych klubów, lunaparków, organizowa-
nie spektakli teatralno-widowiskowych, organizowanie im-
prez i obozów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, 
organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywko-
wych, produkcja widowisk plenerowych, nauczanie, w tym 
organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, szko-
leń, sympozjów, seminariów i zjazdów, nauczanie języków 
obcych, organizowanie wystaw związanych z kulturą i edu-
kacją, nauczanie korespondencyjne, działalność edytorska, 
publikacje multimedialne, internetowe, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi wy-
dawnicze, audiowizualne - produkcja filmów, nagrywanie 
filmów na taśmach video, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, in-
formacja o rekreacji, rezerwacja miejsc na widowiska, sale 
koncertowe, wynajmowanie sal do gry w kręgle, wynajmo-
wanie sal do gry w bilard, wynajmowanie kortów teniso-
wych, planowanie rozrywki.

(210) 501871 (220) 2019 07 04
(310) MU/M/2019/28550 (320) 2019 01 07 (330) MU
(731) WeWork Companies Inc., Nowy Jork, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) welive

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, 
sprawy monetarne, usługi związane z majątkiem nieru-
chomym, usługi w zakresie nieruchomości, organizowanie 
wynajmu nieruchomości komercyjnych oraz mieszkalnych, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur i obiektów 
do coworkingu, wynajem sal konferencyjnych, wynajem 
mieszkań i budynków, zarządzanie domami i budynkami, 
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usługi inkubatorów przedsiębiorczości, mianowicie wyna-
jem powierzchni biurowych osobom samozatrudnionym, 
podmiotom rozpoczynającym działalność, istniejącym 
przedsiębiorcom oraz organizacjom non-profit, zbieranie 
funduszy, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, pośred-
nictwo w obrocie dziełami sztuki, wycena dzieł sztuki, usłu-
gi ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia na życie, 
usługi bankowe, obsługa kart kredytowych, debetowych 
oraz płatniczych, usługi autoryzacji i rozliczania transakcji fi-
nansowych, przetwarzanie płatności elektronicznych, usłu-
gi uwierzytelniania i weryfikacji, usługi doradcze dotyczące 
wyżej wymienionych usług, usługi finansowe, udzielanie 
dotacji, usługi inwestycyjne, usługi charytatywne, mianowi-
cie przyznawanie funduszy organizacjom non-profit.

(210) 501963 (220) 2019 07 08
(731) ORZESZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Mogilno Duże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orzeszek Z natury dla natury

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.17, 03.05.03, 05.07.06
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, przetworzone 
produkty mięsne, mrożone produkty rybne, gotowe pro-
dukty z warzyw, produkty serowarskie, produkty z owoców 
suszonych, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane 
owoce i warzywa, suszone grzyby, przetworzone grzyby, wa-
rzywa preparowane, owoce przetworzone, przekąski z owo-
ców, przekąski ziemniaczane, ryby przetworzone, mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, żywność przygotowywana z ryb, sałatki wa-
rzywne, galaretki, dżemy, kompoty, galaretki mięsne, grzyby 
konserwowane, mięso konserwowane, przetworzone arty-
kuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone 
warzywa i owoce, nabiał, produkty rybne, mięsne, tłuszcze 
jadalne, desery jogurtowe, desery owocowe, desery mlecz-
ne, batony spożywcze na bazie orzechów, burgery mięsne, 
produkty mięsne mrożone, przeciery warzywne, sałatki wa-
rzywne, gotowe produkty z warzyw, warzywa w puszkach, 
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, przetwo-
rzone owoce morza, dipy serowe, burgery warzywne, zupy 
w proszku, zupy w puszkach, potrawy i produkty na bazie 
mleka, nabiału, przetworzone i spreparowane orzechy, su-
szone zioła, suszone produkty spożywcze oraz mieszanki 
z tych produktów, suszone orzechy, 30 przyprawy spożyw-
cze, artykuły spożywcze ze zbóż, lody spożywcze, produkty 
żywnościowe z ryżu, mąka i produkty zbożowe, przekąski 
wytwarzane z produktów zbożowych, żywność na bazie 
mąki, chleb, kawa, herbata, zagęszczacze, mrożone desery, 
budynie, wyroby cukierniczo - piekarnicze, ciasto na pizze, 
pizze, przyprawy, czekolada, gofry, napoje na bazie czekola-
dy, kanapki, miód, makarony, sosy do mięsa, sosy do deserów, 
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, kasze spożywcze, produk-
ty na bazie mąki, ryż, słodycze, sosy do potraw, batony spo-
żywcze na bazie zbóż, przetwory spożywcze na bazie ziaren, 
napoje kawowe, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie 
kawy, przekąski zbożowe, przekąski sezamowe, chrupki sero-

we, chrupki kukurydziane, chrupki zbożowe, przekąski wyko-
nane z ryżu, przekąski wytwarzane z muesli, desery lodowe, 
desery z muesli, batony czekoladowe, sos serowy, chrupki, 
krakersy, kluski i pierogi, gotowe potrawy na bazie makaro-
nu, zbożowe artykuły śniadaniowe, ciasta, ciastka, ciasteczka, 
pizze mrożone, wyroby cukiernicze mrożone, burgery bez-
mięsne, musztarda, majonez, ketchup, 31 świeże warzywa, 
świeże owoce, świeże grzyby, zboża, migdały, świeże nasio-
na, świeże oliwki, świeże orzechy, świeże ryby, ryż nieprze-
tworzony, zioła ogrodowe świeże, nieprzetworzone zboża, 
otręby zbożowe, 39 pakowanie produktów spożywczych, 
konfekcjonowanie produktów spożywczych.

(210) 501966 (220) 2019 07 08
(731) SWISSPOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowny)
(540) hydro lambda
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, wyroby ze styropianu 
lub na bazie styropianu do celów izolacyjnych, płyty sty-
ropianowe zawierające grafit do izolacji przeciw wilgoci, 
płyty styropianowe do celów izolacyjnych zawierające róż-
ne środki i substancje zwiększające parametry izolacyjne, 
płyty styropianowe do celów izolacyjnych zespolone z in-
nymi materiałami zwłaszcza z innymi materiałami izolacyj-
nymi, izolacyjne materiały wodoodporne i przeciwwilgo-
ciowe, 19 styropianowe materiały i elementy budowlane, 
niemetalowe elementy budynków i budowli jak elementy 
fundamentowe, dachowe, stropowe, elementy ścian ze-
wnętrznych i wewnętrznych do izolacji przeciwwilgociowej 
dla budownictwa i prac remontowych, styropianowe ele-
menty budowlane zespolone z materiałami izolacyjnymi dla 
budownictwa i prac remontowych, niemetalowe pokrycia 
elementów budynków i budowli dla budownictwa i prac 
remontowych.

(210) 501971 (220) 2019 07 08
(731) SWISSPOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDRO LAMBDA

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, wyroby ze styropianu 
lub na bazie styropianu do celów izolacyjnych, płyty sty-
ropianowe zawierające grafit do izolacji przeciw wilgoci, 
płyty styropianowe do celów izolacyjnych zawierające róż-
ne środki i substancje zwiększające parametry izolacyjne, 
płyty styropianowe do celów izolacyjnych zespolone z in-
nymi materiałami zwłaszcza z innymi materiałami izolacyj-
nymi, izolacyjne materiały wodoodporne i przeciwwilgo-
ciowe, 19 styropianowe materiały i elementy budowlane, 
niemetalowe elementy budynków i budowli jak elementy 
fundamentowe, dachowe, stropowe, elementy ścian ze-
wnętrznych i wewnętrznych do izolacji przeciwwilgociowej 
dla budownictwa i prac remontowych, styropianowe ele-
menty budowlane zespolone z materiałami izolacyjnymi dla 
budownictwa i prac remontowych, niemetalowe pokrycia 
elementów budynków i budowli dla budownictwa i prac 
remontowych.
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(210) 502064 (220) 2019 07 09
(731) WEGNER KAROL, PIEŚLAK BARTOSZ ITCRAFT SPÓŁKA 

CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) itCraft

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.09
(510), (511) 9 oprogramowanie i systemy komputerowe, 
mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, 
oprogramowanie komputerów, oprogramowanie dla apli-
kacji i serwerów internetowych, urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, oprogramowanie do gier komputerowych, 
programy komputerowe (software ładowalny), programy 
sterujące komputerowe, nagrane, oprogramowanie dla 
sprzętu do przetwarzania danych, sieci komputerowe, mo-
demy, układy baz danych, ładowalne oraz stałe (nagrane) 
oprogramowanie, oprogramowanie wbudowane w urzą-
dzenia, sprzęt do zarządzania bazami danych, komputero-
wy hardware oraz software wykorzystywany do tworzenia 
aplikacji biznesowych, programów wspomagających zarzą-
dzanie oraz zintegrowanych systemów biznesowych, inter-
fejsy, sprzęt i urządzenia do elektronicznego przetwarzania 
danych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizu-
alne, multimedialne i fotograficzne, chipy (układy scalone), 
czytniki (sprzęt przetwarzania danych), czytniki kodów 
kreskowych, czytniki znaków optycznych, drukarki kom-
puterowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski 
optyczne, etykietki na towarach elektroniczne, hologramy, 
karty magnetyczne zakodowane, klawiatury komputerowe, 
kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryfe-
ryjne, komputery, komputery przenośne, mikroprocesory, 
monitory, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, 
pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne do pobiera-
nia, procesory centralne, procesory główne (CPU), proce-
sory graficzne, skanery, tablice ogłoszeń elektroniczne, 
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do zdal-
nego sterowania, urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne 
dla pojazdów [komputery pokładowe], telefony, smartfony, 
tablety, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, analizy i badania dotyczące 
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz 
poprzez ofertę bezpośrednią oprogramowania kompu-
terowego, oprogramowania i sprzętu, komputerowych 
urządzeń peryferyjnych, sprzętu elektronicznego i tele-
komunikacyjnego oraz części do niego, usługi agencji 
reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, badanie rynku, badania opinii 
publicznej, pośrednictwo przy zawieraniu transakcji han-
dlowych w zakresie sprzedaży oprogramowania, pośred-
nictwo w zakresie pozyskiwania i systematyzacji danych 
do komputerowych baz danych, analizy kosztów, analizy 
rynku, analiza w zakresie marketingu, usługi porównywa-
nia cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-

ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, handlowe wyceny, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi public relations, 
reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie - ), reklama, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów 
reklamowych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, programowanie komputerów, projek-
towanie systemów komputerowych, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie oprogramo-
wania do smartfonów, aktualizacje oprogramowania dla 
smartfonów, programowanie aplikacji multimedialnych, 
projektowanie stron internetowych, usługi projektowania, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], in-
stalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu do-
stępu zdalnego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, odzyskiwanie danych komputerowych, opra-
cowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS), aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie techno-
logii informacyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie rozwijania 
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie pro-
jektowania stron internetowych, doradztwo i konsultacje 
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, analizy 
systemów komputerowych, badania techniczne, digitaliza-
cja dokumentów (skanowanie), usługi w zakresie kopiowa-
nia i konwersji danych, usługi kodowania danych, hosting 
serwerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, powielanie oprogramowania komputerowego, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach (strony in-
ternetowe), wypożyczanie komputerów, wzornictwo prze-
mysłowe, montaż, konserwacja i naprawa (oraz doradztwo 
w tym zakresie) oprogramowania, usługi w zakresie ochro-
ny, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycz-
nych, zarządzanie usługami w zakresie technologii informa-
cyjnych [ITSM].

(210) 502103 (220) 2019 07 10
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) 165-itemFFQ
(510), (511) 35 badania konsumenckie, badania rynkowe, 
42 badania i analizy naukowe.

(210) 502118 (220) 2019 07 10
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) 62-itemFFQ-10
(510), (511) 35 badania konsumenckie, badania rynkowe, 
42 badania i analizy naukowe.
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(210) 502121 (220) 2019 07 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) GardłoSept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i sub-
stancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone 
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerało-
we, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, 
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, ko-
smetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki derma-
tologiczne, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki 
weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, mydła 
lecznicze, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, 
wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów 
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do ce-
lów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mi-
neralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata 
z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, ma-
teriały i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 502122 (220) 2019 07 10
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) 62-itemFFQ-6
(510), (511) 35 badania konsumenckie, badania rynkowe, 
42 badania i analizy naukowe.

(210) 502124 (220) 2019 07 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) GardłoSept A11
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i sub-
stancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone 
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerało-
we, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, 
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, ko-
smetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki derma-
tologiczne, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki 
weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, mydła 
lecznicze, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, 
wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów 
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do ce-
lów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mi-
neralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata 
z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, ma-
teriały i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 502126 (220) 2019 07 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) MeliSept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substan-
cje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecz-
nicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty 

multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, 
dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata 
lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, kosmetyki 
zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, leki dla ludzi, leki 
weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, mydła 
lecznicze, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, 
wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów 
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do ce-
lów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mi-
neralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata 
z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, ma-
teriały i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 502127 (220) 2019 07 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) MeliSept S21
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substan-
cje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecz-
nicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty 
multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, 
dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata 
lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, kosmetyki 
zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, leki dla ludzi, leki 
weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, mydła 
lecznicze, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, 
wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów 
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do ce-
lów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mi-
neralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata 
z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, ma-
teriały i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 502160 (220) 2019 07 11
(731) AMOS-BIS A. MOŚCICKI, E. SUPIŃSKA SPÓŁKA 

JAWNA, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amos

(531) 18.01.09, 27.05.01
(510), (511) 12 bagażniki dachowe, samochodowe bagażni-
ki dachowe, boksy dachowe [bagażniki samochodowe], ba-
gażniki dachowe do pojazdów w postaci pojemników [bok-
sów] do przewożenia ładunków, bagażniki do pojazdów, 
bagażniki do rowerów, bagażniki na dach do samochodów 
osobowych, bagażniki mocowane na pokrywie bagażnika 
pojazdów, bagażniki do przewożenia ładunku do pojazdów, 
bagażniki na narty do samochodów, bagażniki na narty 
do użytku na pojazdach, bagażniki na rowery do pojazdów, 
bagażniki rowerowe, bagażniki samochodowe na narty, haki 
[sprzęgi do przyczep] do pojazdów, samochodowe boksy 
dachowe, platformy załadunkowe do pojazdów, przycze-
py do przewożenia rowerów, haki holownicze, haki holow-
nicze do pojazdów, przyczepy do pojazdów (zaczepy, haki 
do -), wózki transportowe platformowe, bagażniki moco-
wane do maski pojazdu, zewnętrzne bagażniki na ładunki 
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do pojazdów, ramy, do bagażników, do rowerów, bagażniki 
do zakładania na pojazdy, bagażniki do użytku na pojazdach, 
usuwalne haki kulowe do pojazdów, metalowe haki holow-
nicze do pojazdów, mocowania do noszenia [podnoszenia] 
ładunków do pojazdów mechanicznych, wagony-platformy, 
35 usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami sa-
mochodowymi, usługi handlu detalicznego związane z ak-
cesoriami do rowerów, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akceso-
riami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie czę-
ści samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
akcesoriów samochodowych.

(210) 502168 (220) 2019 07 11
(731) RUDNIK-SIKORSKA KATARZYNA, Mała Piaśnica; 

SIKORSKI WITOLD, Mała Piaśnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KA MED

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, chu-
steczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chu-
steczki odkażające, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, prepa-
raty do sterylizacji, produkty sterylizujące do przemywania, 
roztwory do sterylizacji aparatów słuchowych, środki de-
zynfekcyjne i odkażające do aparatów słuchowych, spraye 
antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki do sterylizacji, 
środki do usuwania bakterii, środki odkażające, preparaty 
do sterylizacji, substancje sterylizujące, wata antyseptyczna, 
waciki odkażające, 9 oprogramowanie systemów operacyj-
nych do aparatów słuchowych, oprogramowanie do obsługi 
aparatów słuchowych, oprogramowanie do dopasowywania 
aparatów słuchowych, oprogramowanie użytkowe do za-
pewniania połączenia dźwiękowego między urządzeniem 
komputerowym, w szczególności telefonem komórkowym 
lub tabletem, a urządzeniem do odtwarzania dźwięku, mia-
nowicie aparatem słuchowym, aparatura nadawcza i odbior-
cza bezprzewodowa, mikrofony, baterie do aparatów słucho-
wych, ładowarki, urządzenia do zdalnego sterowania i zdalnej 
obsługi, odbiorniki zdalnego sterowania, piloty [urządzenia 
do zdalnego sterowania], aparatura do transmisji lub odtwa-
rzania dźwięku, cyfrowe urządzenia do przetwarzania sy-
gnałów głosowych, procesory dźwięku, systemy monitorów 
zakładane do ucha, słuchowe urządzenia monitorujące, od-
biorniki zakładane do ucha, słuchawki, wzmacniacze do wy-
korzystania z aparatami słuchowymi, urządzenia do transmisji 
strumieniowej danych audio, urządzenia do łączności bez-
przewodowej, telefony komórkowe do użytku z aparatami 
słuchowymi, złącza pośrednie do podłączania telefonów 
do aparatów słuchowych, elektroniczne urządzenia do łącze-
nia aparatów słuchowych z innymi urządzeniami komunika-
cyjnymi, w tym telefonami, urządzeniami radiowymi, do od-
twarzania muzyki lub odbiornikami telewizyjnymi, 10 aparaty 
i instrumenty słuchowe oraz ich elementy składowe, analo-
gowe aparaty słuchowe, cyfrowe aparaty słuchowe, elektro-

niczne aparaty słuchowe, programowalne aparaty słuchowe, 
elektryczne aparaty słuchowe, aparaty do ochrony słuchu, 
protezy słuchowe, wyposażenie aparatów słuchowych, ada-
ptery do aparatów słuchowych, wzmacniacze akustyczne 
dla niedosłyszących, wkładki douszne będące elementami 
aparatów słuchowych, medyczne instrumenty słuchowe, in-
strumenty medyczne do użycia jako aparaty słuchowe, urzą-
dzenia używane w leczeniu zaburzeń słuchu, urządzenia uży-
wane do łagodzenia zaburzeń słuchu, urządzenia do badania 
zaburzeń słuchu, trąbki uszne ułatwiające słyszenie, zatyczki 
do uszu, ochraniacze na uszy, pojemniki wydzielające ciepło 
do uśmierzania bólu uszu, futerały na aparaty słuchowe, ul-
tradźwiękowe przyrządy do czyszczenia do użytku medycz-
nego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakre-
sie następujących towarów: środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryj-
nymi, chusteczki odkażające, płyny dezynfekujące [inne niż 
mydło], preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, 
preparaty do sterylizacji, produkty sterylizujące do przemy-
wania, roztwory do sterylizacji aparatów słuchowych, środki 
dezynfekcyjne i odkażające do aparatów słuchowych, spraye 
antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki do sterylizacji, 
środki do usuwania bakterii, środki odkażające, preparaty 
do sterylizacji, substancje sterylizujące, wata antyseptyczna, 
waciki odkażające, oprogramowanie systemów operacyj-
nych do aparatów słuchowych, oprogramowanie do obsługi 
aparatów słuchowych, oprogramowanie do dopasowywania 
aparatów słuchowych, oprogramowanie użytkowe do za-
pewniania połączenia dźwiękowego między urządzeniem 
komputerowym, w szczególności telefonem komórkowym 
lub tabletem, a urządzeniem do odtwarzania dźwięku, mia-
nowicie aparatem słuchowym, aparatura nadawcza i odbior-
cza bezprzewodowa, mikrofony, baterie do aparatów słucho-
wych, ładowarki, urządzenia do zdalnego sterowania i zdalnej 
obsługi, odbiorniki zdalnego sterowania, piloty [urządzenia 
do zdalnego sterowania], aparatura do transmisji lub odtwa-
rzania dźwięku, cyfrowe urządzenia do przetwarzania sy-
gnałów głosowych, procesory dźwięku, systemy monitorów 
zakładane do ucha, słuchowe urządzenia monitorujące, od-
biorniki zakładane do ucha, słuchawki, wzmacniacze do wy-
korzystania z aparatami słuchowymi, urządzenia do transmisji 
strumieniowej danych audio, urządzenia do łączności bez-
przewodowej, telefony komórkowe do użytku z aparatami 
słuchowymi, złącza pośrednie do podłączania telefonów 
do aparatów słuchowych, elektroniczne urządzenia do łącze-
nia aparatów słuchowych z innymi urządzeniami komunika-
cyjnymi, w tym telefonami, urządzeniami radiowymi, do od-
twarzania muzyki lub odbiornikami telewizyjnymi, aparaty 
i instrumenty słuchowe oraz ich elementy składowe, analo-
gowe aparaty słuchowe, cyfrowe aparaty słuchowe, elektro-
niczne aparaty słuchowe, programowalne aparaty słuchowe, 
elektryczne aparaty słuchowe, aparaty do ochrony słuchu, 
protezy słuchowe, wyposażenie aparatów słuchowych, ada-
ptery do aparatów słuchowych, wzmacniacze akustyczne 
dla niedosłyszących, wkładki douszne będące elementami 
aparatów słuchowych, medyczne instrumenty słuchowe, in-
strumenty medyczne do użycia jako aparaty słuchowe, urzą-
dzenia używane w leczeniu zaburzeń słuchu, urządzenia uży-
wane do łagodzenia zaburzeń słuchu, urządzenia do badania 
zaburzeń słuchu, trąbki uszne ułatwiające słyszenie, zatyczki 
do uszu, ochraniacze na uszy, pojemniki wydzielające ciepło 
do uśmierzania bólu uszu, futerały na aparaty słuchowe, ultra-
dźwiękowe przyrządy do czyszczenia do użytku medyczne-
go, 37 naprawa i konserwacja aparatów słuchowych, udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją apara-
tów słuchowych, 42 projektowanie i opracowywanie apara-
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tów słuchowych, usługi projektowania aparatów słuchowych 
na zamówienie, opracowywanie protez słuchowych, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go do użytku z technologią medyczną, badania naukowe 
do celów medycznych, badania technologiczne, technolo-
giczne badania projektowe, wynajem sprzętu naukowego 
i technologicznego, badanie i kontrola jakości produktów, 
44 usługi medyczne związane ze słuchem, usługi w zakresie 
badania słuchu i badań laryngologicznych oraz doboru apa-
ratów słuchowych, doradztwo związane z badaniem słuchu, 
usługi w zakresie terapii mowy i słuchu, rehabilitacja zabu-
rzeń mowy i słuchu, dopasowywanie aparatów słuchowych, 
usługi doradcze dotyczące aparatów słuchowych, wypoży-
czanie instrumentów i urządzeń medycznych związanych 
ze słuchem, usługi w zakresie analiz medycznych związanych 
ze słuchem, poradnictwo i konsultacje medyczne związane 
z utratą słuchu, usługi w zakresie audioprotetyki słuchu, usługi 
w zakresie diagnostyki słuchu, usługi informacyjne w zakre-
sie opieki medycznej, usługi informacji medycznej związanej 
ze słuchem świadczone za pośrednictwem internetu, usługi 
medyczne do celów diagnostyki słuchu.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 502183 (220) 2019 07 12
(731) GALOCH AGNIESZKA INVEST, Bogdałów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uniejowianka

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 woda, woda (napoje), woda pitna, woda sto-
łowa, woda gazowana, woda mineralna, woda źródlana.

(210) 502184 (220) 2019 07 12
(731) DOUDOU’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOUDOU’S

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach.

(210) 502189 (220) 2019 07 12
(731) TARNAWSKI PRZEMYSŁAW ROASTAINS, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ROASTAINS
(510), (511) 30 kawa, kawa niepalona, kawa mielona, papie-
rowe filtry do kawy, kawa w formie mielonej, kawa w po-
staci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa palona, 
w proszku, granulowana lub w napojach, 35 usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą.

(210) 502208 (220) 2019 07 12
(731) STECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STECOM LIGHTING

(531) 26.04.04, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 przemysłowe oprawy oświetleniowe, oprawy 
oświetleniowe sufitowe, elektryczne oprawy oświetleniowe 
zewnętrzne, oprawy oświetleniowe LED.

(210) 502303 (220) 2019 07 15
(731) HELEN’S WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 24.17.01, 
03.07.17

(510), (511) 18 wyroby ze skór będące: walizami, torbami po-
dróżnymi, torbami, portfelami i innymi artykułami służącymi 
do przenoszenia, 24 wyroby tekstylne, 25 odzież i obuwie, 
35 usługi handlu detalicznego i hurtowego wyrobów tekstyl-
nych, usługi handlu detalicznego i hurtowego odzieży i obu-
wia, usługi handlu detalicznego i hurtowego skór i wyrobów 
ze skór, usługi public relations, 41 produkcja filmów, nagrań 
wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i mu-
zycznych, działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

(210) 502333 (220) 2019 07 16
(731) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA

(531) 26.02.01, 26.11.12, 26.11.02, 23.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 aromaty do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], cytrynowe olejki 
eteryczne, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, esencje eterycz-
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ne, kosmetyki, oleje czyszczące, 4 energia elektryczna, paliwo 
z biomasy, wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, 
wosk pszczeli, 5 chleb dla diabetyków przystosowany do ce-
lów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych eks-
trakty roślinne do celów farmaceutycznych, fungicydy, herba-
ta lecznicza, herbicydy, owadobójcze szampony dla zwierząt, 
owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pasza lecznicza 
dla zwierząt, pestycydy, preparaty nutraceutyczne do celów 
terapeutycznych lub medycznych, suplementy diety dla 
zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suple-
menty diety zawierające białko, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, 
środki do mycia zwierząt [insektycydy], zioła lecznicze, żyw-
ność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, 18 skóra surowa lub półprzetworzo-
na, skóry zwierzęce, 29 bita śmietana, daktyle, drób, nieży-
wy, dziczyzna, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, 
frankfurterki, galaretki, galarety mięsne, groszek konserwowy, 
grzyby konserwowane, jaja, jaja w proszku, jogurt, kapusta 
kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kefir [napój 
mleczny], korniszony, krokiety, masło, mięso i wędliny, mięso 
konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, mleczne 
produkty, mleko, mleko skondensowane, mleko w proszku 
mrożone owoce, mleko w proszku, mrożone owoce, nasiona, 
przetworzone, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, 
orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, owo-
ce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowa-
ne w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasty 
do kromek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pikle, pod-
puszczka, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery 
warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki, ryby, sałatki 
owocowe, sałatki warzywne, serwatka, smalec, szynka, śmie-
tana [produkty mleczarskie], tłuszcze jadalne, tofu, warzywa 
gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa 
w puszkach, wieprzowina, wywar, bulion, zsiadłe mleko, zupy, 
żelatyna, żółtka jajek, 30 aromaty jako preparaty do żywności, 
batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, 
chipsy [produkty zbożowe], chleb, cukier, cykoria [substytut 
kawy], czekolada, czekolada pitna, dodatki smakowe do napo-
jów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, gofry, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, herbata, herbata mrożona, jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup, 
lody, majonez, makarony, marynaty, mąka, mięsne sosy, miód, 
mleczko pszczele, muesli, musy deserowe, musztarda, ocet, 
ocet piwny, orzechy w czekoladzie, pieprz, płatki kukurydzia-
ne, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania 
lodów, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe 
(sosy, marynaty), ryż, skrobia do celów spożywczych, słodziki 
naturalne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do piecze-
nia], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy sałatkowe, sól 
do konserwowania żywności, sól kuchenna, wyroby cukier-
nicze, zaczyn, zboża, zioła do celów spożywczych, 31 cebulki 
kwiatowe, chmiel, choinki, cykoria świeża, cytryny świeże, darń 
naturalna, drewno nieobrobione, drób [żywy], drzewa [rośliny], 
fasola, świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzy-
by świeże, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, 
jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione, jęcz-
mień, karmy i pasze dla zwierząt, krzewy, krzewy róż, kwiaty-
,łosoś żywy, mączka dla zwierząt, migdały [owoce], nasiona, 
orzechy, orzechy laskowe, owies, owoce świeże, pokarm dla 
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, produkty do tucze-
nia zwierząt, pszenica, pyłek [materiał surowy], rośliny, ryby 
żywe, sadzonki, siano, słoma [pasza], słód dla piwowarstwa 
i gorzelni, ściółka dla zwierząt, warzywa świeże, ziarna [zboże], 

zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, 
zwierzęta żywe, 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, 
brzeczka słodowa,wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr 
bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholo-
we o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje odalkoholizo-
wane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, piwo, piwo 
słodowe, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], woda 
[napoje], woda gazowana, woda litowa, woda mineralna [na-
poje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alko-
holowe ekstrakty owocowe, cydr, gorzkie nalewki, koktajle, 
likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), na-
poje alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino z wytło-
czyn winogronowych], wino, wódka, 39 dostawa energii elek-
trycznej, dystrybucja energii, usługi przewodników turystycz-
nych, organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie 
i prowadzenie wycieczek, udzielanie informacji turystycznych, 
udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Inter-
netu, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, agencje rezerwacji podróży, 
agenci zajmujący się organizowaniem podróży, usługi agencji 
podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie orga-
nizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej 
podróże, 40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie 
żywności, obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie ar-
tykułów spożywczych do użytku w produkcji, przetwarzanie 
mleka, przetwarzanie żywności, przetwórstwo ryb, warzenie 
piwa, wędzenie żywności, wytłaczanie owoców, wytwarzanie 
energii, 41 degustacje win [usługi edukacyjne], degustacje 
win [usługi rozrywkowe], organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, medyczne 
usługi edukacyjne, organizowanie imprez rekreacyjnych, orga-
nizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, świadczenie 
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług sporto-
wych i rekreacyjnych, usługi w zakresie rekreacji, usługi w za-
kresie szkoleń i rekreacji, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 
44 chirurgia drzew, hodowla zwierząt, niszczenie chwastów, 
ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, projekto-
wanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, 
sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, 
usługi sanatoriów, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], tę-
pienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie 
i leśnictwie, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, 
usługi ponownego zalesiania, usługi w zakresie pielęgnacji 
zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi z zakresu szkółek roślin.

(210) 502345 (220) 2019 07 16
(731) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLNY ŚLĄSK ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI 

I ZDROWIA
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(531) 23.01.05, 26.02.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 aromaty do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], cytrynowe olejki 
eteryczne, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, esencje eterycz-
ne, kosmetyki, oleje czyszczące, 4 energia elektryczna, pali-
wo z biomasy, wosk pszczeli stosowany w produkcji kosme-
tyków, wosk pszczeli, 5 chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych 
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, fungicydy, 
herbata lecznicza, herbicydy, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pasza 
lecznicza dla zwierząt, pestycydy, preparaty nutraceutyczne 
do celów terapeutycznych lub medycznych, suplementy 
diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycz-
nym, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
siemię lniane, środki do mycia zwierząt [insektycydy], zioła 
lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana 
przystosowana do celów medycznych, 18 skóra surowa lub 
półprzetworzona, skóry zwierzęce, 29 bita śmietana, daktyle, 
drób, nieżywy, dziczyzna, dżemy, fasolka konserwowa, filety 
rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galarety mięsne, groszek 
konserwowy, grzyby konserwowane, jaja, jaja w proszku, 
jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszan-
ka, kefir [napój mleczny], korniszony, krokiety, masło, mięso 
i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso 
solone, mleczne produkty, mleko, mleko skondensowane, 
mleko w proszku mrożone owoce, mleko w proszku, mro-
żone owoce, nasiona, przetworzone, oleje spożywcze, oli-
wa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, 
orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy 
laskowe, przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwo-
wane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, 
owoce w puszkach, pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
pasztet z wątróbki, pikle, podpuszczka, przecier pomidoro-
wy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie 
owoców, rodzynki, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
serwatka, smalec, szynka, śmietana [produkty mleczarskie], 
tłuszcze jadalne, tofu, warzywa gotowane, warzywa liofilizo-
wane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wieprzowi-
na, wywar, bulion, zsiadłe mleko, zupy, żelatyna, żółtka jajek, 
30 aromaty jako preparaty do żywności, batony zbożowe, 
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty 
zbożowe], chleb, cukier, cykoria [substytut kawy], czekola-
da, czekolada pitna, dodatki smakowe do napojów, inne niż 
olejki eteryczne, drożdże, gofry, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony [lody 
spożywcze], kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup, lody, 
majonez, makarony, marynaty, mąka, mięsne sosy, miód, 
mleczko pszczele, muesli, musy deserowe, musztarda, ocet, 
ocet piwny, orzechy w czekoladzie, pieprz, płatki kukurydzia-
ne, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania 
lodów, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy sma-
kowe (sosy, marynaty), ryż, skrobia do celów spożywczych, 
słodziki naturalne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu 
do pieczenia], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy 
sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, 
wyroby cukiernicze, zaczyn, zboża, zioła do celów spożyw-
czych, 31 cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cykoria świe-
ża, cytryny świeże, darń naturalna, drewno nieobrobione, 
drób [żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży, 
grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, ikra rybia, jadalne 

siemię lniane, nieprzetworzone, jagody, świeże owoce, jaja 
do wylęgania, zapłodnione, jęczmień, karmy i pasze dla 
zwierząt, krzewy, krzewy róż, kwiaty, łosoś, żywy, mączka dla 
zwierząt, migdały [owoce], nasiona, orzechy, orzechy lasko-
we, owies, owoce świeże, pokarm dla ptaków, pokarm dla 
zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt, psze-
nica, pyłek [materiał surowy], rośliny, ryby żywe, sadzonki, 
siano, słoma [pasza], słód dla piwowarstwa i gorzelni, ściółka 
dla zwierząt, warzywa świeże, ziarna [zboże], zioła ogrodo-
we świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta 
żywe, 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napo-
jów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, 
brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, 
cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, kwas chlebowy 
[napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezal-
koholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napo-
je bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, 
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje ser-
watkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój 
imbirowy, piwo, piwo słodowe, soki, soki warzywne [napo-
je], sorbety [napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda 
litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda so-
dowa, woda stołowa, 33 alkoholowe ekstrakty owocowe, 
cydr, gorzkie nalewki, koktajle, likiery, miód pitny, napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawie-
rające owoce, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], 
wino, wódka, 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja 
energii, usługi przewodników turystycznych, organizacja 
wycieczek turystycznych, organizowanie i prowadzenie wy-
cieczek, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie in-
formacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, udziela-
nie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, agencje rezerwacji podróży, agenci 
zajmujący się organizowaniem podróży, usługi agencji po-
dróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie organi-
zowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej 
podróże, 40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie 
żywności, obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie arty-
kułów spożywczych do użytku w produkcji, przetwarzanie 
mleka, przetwarzanie żywności, przetwórstwo ryb, warzenie 
piwa, wędzenie żywności, wytłaczanie owoców, wytwarza-
nie energii, 41 degustacje win [usługi edukacyjne], degusta-
cje win [usługi rozrywkowe], organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, me-
dyczne usługi edukacyjne: organizowanie imprez rekreacyj-
nych, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, 
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świad-
czenie usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie 
usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie rekreacji, 
usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi edukacyjne doty-
czące zdrowia, 44 chirurgia drzew, hodowla zwierząt, nisz-
czenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja 
trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projek-
towanie krajobrazów, sadzenie drzew w celu kompensacji 
emisji dwutlenku węgla, usługi sanatoriów, terapia z udzia-
łem zwierząt [zooterapia], tępienie szkodników w rolnictwie, 
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi kuracji uzdro-
wiskowych, usługi ogrodnicze, usługi ponownego zalesiania, 
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, 
usługi z zakresu szkółek roślin.
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(210) 502375 (220) 2019 07 17
(731) GALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.07, 01.15.11, 06.07.07, 06.19.11, 06.19.09, 06.07.08, 
06.07.25, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 502423 (220) 2019 07 18
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LANGUID BAY

(531) 03.09.17, 01.15.21, 01.15.24, 06.03.02, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.13

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

(210) 502427 (220) 2019 07 18
(731) PROFESSIONAL PIERCERS POLAND, Brodnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFESSIONAL PIERCERS POLAND

(531) 26.01.06, 26.01.22, 24.17.02, 25.07.06, 25.01.25, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 3 kosmetyki, 14 kolczyki, 41 organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], 44 usługi w zakresie tatuowania, lase-
rowego usuwania tatuażu, przekłuwanie ciała (piercing).

(210) 502432 (220) 2019 07 18
(731) SUBSIDIARY ENTERPRISE KRYMSKYI VYNNYI DIM, 

Teodozja, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OREANDA

(531) 07.05.06, 11.03.01, 24.01.05, 24.09.08, 24.09.25, 25.01.15, 
25.12.25, 09.01.07, 27.05.01, 27.05.03

(510), (511) 33 napoje alkoholowe zawierające owoce, na-
poje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, esencje alkoholowe, eks-
trakty alkoholowe, aperitify, brandy, koktajle, alkohole i likiery 
wspomagające trawienie, napoje destylowane, alkoholowe 
ekstrakty owocowe, gin, likiery, wino z gruszek, piquette, 
mieszane napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, rum, 
alkohole [napoje], wódka, whisky, wino.

(210) 502533 (220) 2019 07 21
(731) KASPRZAK MARCIN, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Credomedica

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.12

(510), (511) 36 analizy finansowe, biura informacji kredyto-
wej, dotacje, działalność poręczeniowa, doradztwo w spra-
wach finansowych, doradztwo w zakresie kredytowania, kre-
dytowanie pod zastaw, kredyty ratalne, lokaty kapitału, ope-
racje finansowe: pośrednictwo kredytowe, usługi finansowe, 
w tym dla usług medycznych i paramedycznych, transakcje 
finansowe, tworzenie funduszów inwestycyjnych, umowy 
kredytowe: udzielanie pożyczek, w tym usługi on-line, wyce-
na finansowa, wsparcie finansowe firm, w tym inwestycyjne, 
udzielanie kredytów, organizowanie kredytów, doradztwo 
kredytowe, usługi doradcze dotyczące kredytów, pośrednic-
two w umowach kredytowych, usługi w zakresie informacji 
kredytowej, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, 
doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, 
usługi udzielania pożyczek i kredytów, leasing finansowy, 
leasing finansowy (zakup ratalny), pożyczki na zakup leasin-
gowy, finansowanie zakupów leasingowych samochodów, 
świadczenie finansowych usług leasingowych, finansowanie 
zakupów na raty [leasing], finansowanie zakupów w formie 
leasingu, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i le-
asing, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingo-
we, usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing).

(210) 502562 (220) 2019 07 22
(731) KANCELARIA OŻÓG TOMCZYKOWSKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kongres Sukcesja.pl
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów.

(210) 502706 (220) 2019 07 25
(731) ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) EVERBASE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia i pielęgnacji cia-
ła, kosmetyki do włosów, perfumy, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, olejki eteryczne, środki toaletowe, preparaty do gole-
nia, 18 torby podróżne, torby sportowe, walizki, torebki, torby 
na zakupy, torby plażowe, plecaki, plecaki uczniowskie, plecaki 
turystyczne, tornistry szkolne, saszetki biodrowe, kosmetyczki, 
teczki, aktówki, etui na klucze i wizytówki, portfele, portmo-
netki, parasolki i parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
płaszcze, kurtki, bezrękawniki, futra, kostiumy, marynarki, ża-
kiety, kamizelki, bluzy, bluzki, t-shirty, koszule, koszulki, koszulki 
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polo, swetry, pulowery, spodnie, krótkie spodenki (szorty, ber-
mudy), suknie, spódnice, dresy, kostiumy kąpielowe, bielizna 
dla dzieci i dorosłych, skarpetki, rajstopy, pończochy, czapki, 
czapki dziane, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki z dasz-
kiem, kapelusze, paski, apaszki, bandany, fulary, szale, szaliki, 
akcesoria na szyję, krawaty, muszki, opaski na głowę, opaski 
na szyję [części odzieży], opaski na biust [odzież], opaski prze-
ciwpotne, rękawiczki, odzież sportowa, rajdowa, narciarska, 
snowboardowa, do kitesurfingu, do surfingu, do windsurfin-
gu, do wakeboardingu, do pływania.

(210) 502887 (220) 2019 07 29
(731) ZIELEŃSKI DOMINIK MODO, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ziemniak z klasą MR.POTATO

(531) 05.09.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia 
restauracji, kawiarni, kafeterii, dostarczanie potraw i napojów, 
przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, ca-
tering, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 502898 (220) 2019 07 30
(731) WIGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIGAL WYPOSAŻENIE GALWANIZERNI PRZYJAZNE 

ZIEMI

(531) 01.05.01, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia galwaniczne.

(210) 502899 (220) 2019 07 30
(731) WIGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń
(540) (znak słowny)
(540) WIGAL
(510), (511) 9 urządzenia galwaniczne.

(210) 502905 (220) 2019 07 30
(731) EVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXAN

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa, gaz 
generatorowy, paliwa płynne, gaz płynny, paliwo gazowe, 
31 produkty rolne (nieprzetworzone), płody rolne i z akwala-

tury, produkty ogrodnicze i leśne, pasza dla zwierząt, rośliny 
naturalne (żywe), kwiaty naturalne żywe, nasiona, 35 usługi 
związane z prowadzeniem sklepów na stacjach paliwowych 
w zakresie towarów: artykułów spożywczych, wyrobów tyto-
niowych, alkoholi, napojów, słodyczy, lodów, artykułów prze-
mysłowych, chemii i kosmetyków samochodowych, zabawek, 
olejów, akcesoriów i narzędzi samochodowych, artykułów 
papierniczych, oraz innych artykułów powszechnego użyt-
ku, 39 dostarczanie paliwa, magazynowanie paliw gazowych, 
organizowanie transportu paliw, dostarczanie gazu (dystry-
bucja), transport i dystrybucja gazu ziemnego i skroplonego, 
43 usługi gastronomiczne na stacjach paliwowych w zakresie 
serwowania kawy, herbaty, napojów, zapiekanek, hot-dogów.

(210) 502921 (220) 2019 07 30
(731) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Depediab
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje die-
tetyczne do celów medycznych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, produkty lecznicze przeznaczone dla 
człowieka, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, 
produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, 10 urzą-
dzenia i przyrządy medyczne, przyrządy i urządzenia do re-
jestrowania stanu zdrowia pacjenta, urządzenia, nakłuwacze 
i lancety do celów medycznych, strzykawki do celów me-
dycznych, strzykawki do zastrzyków, strzykawki podskórne, 
igły do celów medycznych, igły iniekcyjne, igły do strzyka-
wek do iniekcji podskórnych.

(210) 502922 (220) 2019 07 30
(731) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Combodiab
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje die-
tetyczne do celów medycznych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, produkty lecznicze przeznaczone dla 
człowieka, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, 
produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, 10 urzą-
dzenia i przyrządy medyczne, przyrządy i urządzenia do re-
jestrowania stanu zdrowia pacjenta, urządzenia, nakłuwacze 
i lancety do celów medycznych, strzykawki do celów me-
dycznych, strzykawki do zastrzyków, strzykawki podskórne, 
igły do celów medycznych, igły iniekcyjne, igły do strzyka-
wek do iniekcji podskórnych.

(210) 502925 (220) 2019 07 30
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOTERM
(510), (511) 17 uszczelnienia z włókna szklanego i ceramicz-
nego.

(210) 502931 (220) 2019 07 30
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOBAR
(510), (511) 17 uszczelnienia bezazbestowe, włóknisto-ela-
stomerowe.
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(210) 502934 (220) 2019 07 30
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOACTIV
(510), (511) 17 uszczelnienia spoczynkowe i quasi i spoczyn-
kowe zapobiegające przeciekom cieczy.

(210) 502936 (220) 2019 07 30
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOGRAF
(510), (511) 17 uszczelnienia grafitowe zapobiegające prze-
ciekom cieczy.

(210) 502937 (220) 2019 07 30
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOSPIR
(510), (511) 17 uszczelnienia spiralne zapobiegające przecie-
kom cieczy.

(210) 502938 (220) 2019 07 30
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOFLON
(510), (511) 17 uszczelnienia spiralne zapobiegające przecie-
kom cieczy.

(210) 502940 (220) 2019 07 30
(731) SYREK ŁUKASZ, SYREK MICHAŁ SYREK-GROUP 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SG SYREK GROUP

(531) 27.05.01, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne 
budynki metalowe, drobne wyroby żelazne, pojedyncze 
drobne wyroby metalowe, modułowe konstrukcje meta-
lowe, modułowe wiaty metalowe, metalowe, modułowe 
elementy budowlane, metalowe, modułowe, przenośne ele-
menty budowlane, przenośne budynki modułowe z metalu, 
modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], 
modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, 
kontenery metalowe, zbiorniki metalowe, kontenery trans-
portowe z metalu, kontenery biurowe, kontenery gastrono-
miczne, kontenery mieszkalne, kontenery handlowe, konte-
nery budowlane – socjalne, domy kontenerowe, pawilony 
metalowe, metalowe pawilony targowe, konstrukcje meta-
lowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], konstrukcje no-
śne szklarni, metalowe, szkielety ramowe konstrukcji meta-

lowych [budownictwo], materiały konstrukcyjne metalowe, 
okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], panele 
konstrukcyjne metalowe, prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], przenośne 
struktury metalowe, bramy metalowe, drzwi metalowe, okna 
metalowe, ogrody zimowe [konstrukcje metalowe].

(210) 502950 (220) 2019 07 30
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOPAK
(510), (511) 17 uszczelnienia dławicowe zapobiegające 
przeciekom cieczy.

(210) 502962 (220) 2019 07 31
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.07.12, 23.01.01, 24.09.02, 24.09.05, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkoho-
le wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoholowe, wódki.

(210) 502978 (220) 2019 07 31
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) UNIHOLDER
(510), (511) 6 części z metali nieszlachetnych do uszczelnień 
mechanicznych, metalowe pierścienie centrujące dla uszcze-
lek spiralnych, 17 uszczelnienia mechaniczne spoczynkowe 
i quasi spoczynkowe, grafitowe, teflonowe, z włókna szklane-
go i ceramicznego, bezazbestowe, włóknisto-elastomerowe, 
uszczelnienia dławnicowe.

(210) 502979 (220) 2019 07 31
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) GRAFMET
(510), (511) 17 uszczelnienia mechaniczne, pierścienie grafi-
towo-metalowe, uszczelnienia grafitowo-metalowe, uszczel-
nienia dławnicowe, spoczynkowe i quasi spoczynkowe.
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(210) 502980 (220) 2019 07 31
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOMET
(510), (511) 17 uszczelnienia metalowe zapobiegające prze-
ciekom cieczy.

(210) 502985 (220) 2019 07 31
(731) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biôłi trus RESTAURANT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania, prowadze-
nia i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, 
konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
usługi w zakresie organizowania rozrywki, usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, 
estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spek-
takli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festy-
nów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, 
pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenero-
wych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i ob-
sługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowa-
dzenia restauracji, barów, kawiarni, pubów i innych placówek 
gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napo-
je) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 502989 (220) 2019 07 31
(731) GAJOWIEC BARTŁOMIEJ, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neuro aiki global

(531) 02.09.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i re-
habilitacja, opracowywanie indywidualnych programów re-
habilitacji fizycznej.

(210) 502998 (220) 2019 07 31
(731) SIGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cisek
(540) (znak słowny)
(540) SIGMED
(510), (511) 5 leki weterynaryjne, weterynaryjne odczynniki 
diagnostyczne, chemiczne odczynniki testowe [weteryna-
ryjne], preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty far-
maceutyczne do użytku weterynaryjnego, środki dezynfe-
kujące do użytku weterynaryjnego, probiotyczne prepara-
ty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, dietetyczna 
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, die-
tetyczne substancje przystosowane do użytku weteryna-
ryjnego, produkty przeciw zakażeniom do użytku wetery-
naryjnego, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń 
bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użyt-

ku weterynaryjnego, mieszanki paszowe uzupełniające, mi-
neralne suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla 
zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, suple-
menty diety dla zwierząt domowych, suplementy diety 
do celów weterynaryjnych, suplementy witaminowe dla 
zwierząt, witaminy dla zwierząt, wysterylizowane opatrun-
ki, waciki do użytku medycznego, taśmy klejące do celów 
medycznych, tampony do celów medycznych, środki opa-
trunkowe pierwszej pomocy, przylepce, plastry chirurgicz-
ne, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki do ran, ban-
daże chirurgiczne, bandaże elastyczne [opatrunki], chirur-
giczne materiały opatrunkowe, 10 urządzenia i przyrządy 
weterynaryjne, narzędzia do diagnostyki weterynaryjnej, 
przyrządy wykrywające do użytku weterynaryjnego, urzą-
dzenia ultrasonograficzne do użytku weterynaryjnego, 
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, ultradź-
więkowe przyrządy diagnostyczne do użytku weterynaryj-
nego, osłony ochronne na twarz do użytku weterynaryjne-
go, urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku wete-
rynaryjnego, rękawice do użytku weterynaryjnego, maski 
ochronne na usta do użytku weterynaryjnego, aparaty 
rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medyczne-
go, sprzęt do tomografii rentgenowskiej do użytku me-
dycznego, ultradźwiękowa aparatura medyczna, urządze-
nia diagnostyczne do obrazowania rezonansu magnetycz-
nego, urządzenia do obrazowania echokardiograficznego, 
urządzenia do tomografii rezonansu magnetycznego 
[MRT], urządzenia rentgenowskie do celów weterynaryj-
nych, chirurgiczne klamry, igły do zszywania, materiały 
do zszywania, nici chirurgiczne, przyrządy do zamykania 
ran, przyrządy do zszywania, szwy chirurgiczne, zszywacze 
chirurgiczne, międzyzębowe przyrządy do unieruchamia-
nia, przyrządy do nakładania wypełnienia dentystycznego, 
przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pie-
lęgnacji zębów, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użyt-
ku stomatologicznego, szczypce do technicznych zabie-
gów dentystycznych, tarcze odcinające do celów denty-
stycznych, wiertła dentystyczne, urządzenia do czyszcze-
nia zębów strumieniem proszku do użytku stomatologicz-
nego, wiertła do użytku w stomatologii, okrycia chirurgicz-
ne, nosze, pasy do noszy, prześcieradła do użytku na salach 
operacyjnych, prześcieradła [okrycia] do użytku medyczne-
go, stoły medyczne służące do badań lub leczenia, szafki 
na przyrządy medyczne, czepki ochronne na włosy do no-
szenia przez weterynarzy, fartuchy chirurgiczne, jednorazo-
we rękawiczki do celów weterynaryjnych, chirurgiczna 
odzież operacyjna, odzież lecznicza dla zwierząt, rękawicz-
ki lateksowe do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochron-
ne do celów weterynaryjnych, szyny ortopedyczne, taśmy 
ortopedyczne, 31 karmy dla kotów, karma dla gryzoni, kar-
ma dla królików, karma dla psów, karma dla ptaków, karma 
dla zwierząt domowych, mleko do stosowania jako karma 
dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, piasek 
do kuwet dla kotów, ściółka dla małych zwierząt, żwirek dla 
kota i dla małych zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt 
gospodarskich, karma dla koni, pasza dla koni, pasza dla 
świń, pasza dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwie-
rząt, pokarm dla chomików, pokarm dla zwierząt domo-
wych, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, spo-
żywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 35 prowadzenie 
punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących 
towarów: leki weterynaryjne, weterynaryjne odczynniki 
diagnostyczne, chemiczne odczynniki testowe [weteryna-
ryjne], preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty far-
maceutyczne do użytku weterynaryjnego, środki dezynfe-
kujące do użytku weterynaryjnego, probiotyczne prepara-
ty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, dietetyczna 
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żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, die-
tetyczne substancje przystosowane do użytku weteryna-
ryjnego, produkty przeciw zakażeniom do użytku wetery-
naryjnego, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń 
bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użyt-
ku weterynaryjnego, mieszanki paszowe uzupełniające, mi-
neralne suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla 
zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, suple-
menty diety dla zwierząt domowych, suplementy diety 
do celów weterynaryjnych, suplementy witaminowe dla 
zwierząt, witaminy dla zwierząt, wysterylizowane opatrun-
ki, waciki do użytku medycznego, taśmy klejące do celów 
medycznych, tampony do celów medycznych, środki opa-
trunkowe pierwszej pomocy, przylepce, plastry chirurgicz-
ne, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki do ran, ban-
daże chirurgiczne, bandaże elastyczne [opatrunki], chirur-
giczne materiały opatrunkowe, urządzenia i przyrządy we-
terynaryjne, narzędzia do diagnostyki weterynaryjnej, przy-
rządy wykrywające do użytku weterynaryjnego, urządzenia 
ultrasonograficzne do użytku weterynaryjnego, aparaty 
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, ultradźwiękowe 
przyrządy diagnostyczne do użytku weterynaryjnego, 
osłony ochronne na twarz do użytku weterynaryjnego, 
urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku weteryna-
ryjnego, rękawice do użytku weterynaryjnego, maski 
ochronne na usta do użytku weterynaryjnego, aparaty 
rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medyczne-
go, sprzęt do tomografii rentgenowskiej do użytku me-
dycznego, ultradźwiękowa aparatura medyczna, urządze-
nia diagnostyczne do obrazowania rezonansu magnetycz-
nego, urządzenia do obrazowania echokardiograficznego, 
urządzenia do tomografii rezonansu magnetycznego 
[MRT], urządzenia rentgenowskie do celów weterynaryj-
nych, chirurgiczne klamry, igły do zszywania, materiały 
do zszywania, nici chirurgiczne, przyrządy do zamykania 
ran, przyrządy do zszywania, szwy chirurgiczne, zszywacze 
chirurgiczne, międzyzębowe przyrządy do unieruchamia-
nia, przyrządy do nakładania wypełnienia dentystycznego, 
przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pie-
lęgnacji zębów, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użyt-
ku stomatologicznego, szczypce do technicznych zabie-
gów dentystycznych, tarcze odcinające do celów denty-
stycznych, wiertła dentystyczne, urządzenia do czyszcze-
nia zębów strumieniem proszku do użytku stomatologicz-
nego, wiertła do użytku w stomatologii, okrycia chirurgicz-
ne, nosze, pasy do noszy, prześcieradła do użytku na salach 
operacyjnych, prześcieradła [okrycia] do użytku medyczne-
go, stoły medyczne służące do badań lub leczenia, szafki 
na przyrządy medyczne, czepki ochronne na włosy do no-
szenia przez weterynarzy, fartuchy chirurgiczne, jednorazo-
we rękawiczki do celów weterynaryjnych, chirurgiczna 
odzież operacyjna, odzież lecznicza dla zwierząt, rękawicz-
ki lateksowe do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochron-
ne do celów weterynaryjnych, szyny ortopedyczne, taśmy 
ortopedyczne, karmy dla kotów, karma dla gryzoni, karma 
dla królików, karma dla psów, karma dla ptaków, karma dla 
zwierząt domowych, mleko do stosowania jako karma dla 
zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, piasek do ku-
wet dla kotów, ściółka dla małych zwierząt, żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt go-
spodarskich, karma dla koni, pasza dla koni, pasza dla świń, 
pasza dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, 
pokarm dla chomików, pokarm dla zwierząt domowych, 
preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, spożywcze 
pasze wzmacniające dla zwierząt, 44 usługi analiz laborato-
ryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi informacji 

weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, 
wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycz-
nych, wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych, wete-
rynaryjne usługi doradcze, usługi rentgenowskie, stomato-
logia weterynaryjna.

(210) 503012 (220) 2019 08 01
(731) GHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM, 1804 ZGODA Rye 

Vodka wódka żytnia KOSHER Polish Craft Distillery

(531) 07.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki 
czyste na bazie spirytusu etylowego wysokiej jakości pocho-
dzenia rolniczego, alkohole wysokoprocentowe, aperitify, 
koktajle.

(210) 503014 (220) 2019 08 01
(731) GHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

Herbal Liqueur likier ziołowy KOSHER Polish Craft 
Distillery

(531) 07.01.14, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 32 syropy i ekstrakty do sporządzania napojów, 
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki, likiery, 
ekstrakty alkoholowe, koktajle, aperitify, drinki alkoholowe, 
nalewki, napoje alkoholowe z zawartością owoców, napoje 
alkoholowe z zawartością ziół.

(210) 503023 (220) 2019 08 01
(731) GHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

Walnut Liqueur likier orzechowy KOSHER Polish Craft 
Distillery
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(531) 07.01.14, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 32 syropy i ekstrakty do sporządzania napo-
jów, 33 napoje alkoholowe smakowe (z wyjątkiem piwa), 
ekstrakty alkoholowe, koktajle, aperitify, drinki alkoholowe, 
nalewki, likiery.

(210) 503033 (220) 2019 08 01
(731) TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płochocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety RUSKOLINA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5  suplementy diety dla ludzi.

(210) 503034 (220) 2019 08 01
(731) GHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

Honey Vodka wódka miodowa KOSHER Polish Craft 
Distillery

(531) 07.01.14, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.03
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje na bazie miodu, 
33 napoje alkoholowe smakowe (z wyjątkiem piwa), ekstrak-
ty alkoholowe, koktajle, aperitify, drinki alkoholowe, nalewki, 
likiery, napoje alkoholowe z zawartością owoców.

(210) 503127 (220) 2019 08 05
(731) CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) PROSTO Z MOSTU
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa zjazdów, semina-
riów, spotkań towarzyskich, organizowanie i obsługa imprez 
rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanie 
i obsługa zabaw, dyskotek, dancingów, balów, organizowa-
nie i obsługa przyjęć okolicznościowych, usługi klubowe, 
usługi klubów nocnych, 43 usługi gastronomiczne związa-
ne z podawaniem potraw i napojów w barach, cukierniach, 
kawiarniach i restauracjach (stałych i sezonowych), usługi 
związane z przygotowywaniem dań na zamówienie i do-
starczaniem ich do odbiorców zewnętrznych (catering) oraz 
z przygotowywaniem i sprzedażą dań na wynos, usługi ba-
rowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 503144 (220) 2019 08 05
(731) BODURA ŁUKASZ NAPOLEON, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SC STRENGTH COACH PERFORMANCE EST. X 2015

(531) 27.05.01, 24.01.03, 09.01.10, 29.01.14
(510), (511) 41 treningi personalne, zajęcia grupowe, działal-
ność sportowa.

(210) 503147 (220) 2019 08 05
(731) IQ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IQ DEVELOPMENT

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 agencja nieruchomości, organizowanie finan-
sowania projektów budowlanych, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem miesz-
kań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwatero-
wania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, inwestycje 
finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, 37 budownictwo, budowa i naprawa maga-
zynów, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, usługi 
doradztwa budowlanego, rozbiórka budynków, 42 projek-
towanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury.

(210) 503174 (220) 2019 08 06
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

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

(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.05.21
(510), (511) 3 szampony, mleczko kosmetyczne, kremy 
do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, płyny do kąpieli, emulsja 
do celów kosmetycznych, mleczko do mycia ciała, balsamy 
do pielęgnacji ciała, lotiony do celów kosmetycznych, kremy 
oczyszczające do celów kosmetycznych.
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(210) 503175 (220) 2019 08 06
(731) KOT AGNIESZKA GYM CONCEPT, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYM CONCEPT AGNIESZKA KOT

(531) 21.03.13, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 napoje witaminizowane, suplementy diety, 
napoje lecznicze - herbata ziołowa, napoje z sarsapatillą, 
napoje stosowane w lecznictwie, napoje z dodatkami die-
tetycznymi, napoje elektrolityczne dla celów medycznych, 
napoje dietetyczne przystosowane dla celów medycznych, 
9 nagrane płyty DVD i nośniki elektroniczne z instruktażem 
ćwiczeń zdrowotnych i fitness, 29 napoje z jogurtu, napoje 
na bazie mleka, napoje sporządzone z mleka, napoje z pro-
duktów mlecznych, napoje mleczne, 30 napoje o smaku 
czekolady, napoje na bazie kawy/herbaty/kakao, 32 napoje 
bezalkoholowe, woda mineralna, napoje warzywne, owoco-
we i izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje z guaraną, 
napoje gazowane, toniki, napoje zawierające witaminy, soki 
owocowe, napoje zawierające kofeinę, warzywne i owoco-
we napoje typu smoothie, 41 usługi organizowania zajęć 
sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług sportowych 
i rekreacyjnych, usługi udostępniania obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, organizowanie grupowych zajęć rekreacyj-
nych, warsztaty do celów rekreacyjnych, usługi prowadzenia 
klubów fitness, prowadzenie zajęć fitness, usługi prowadze-
nia treningów personalnych - zdrowotnych i fitness, usługi 
prowadzenia szkoleń/warsztatów w zakresie zdrowego sty-
lu życia, usługi organizowania obozów i sesji wyjazdowych 
o tematyce prozdrowotnej i sportowej, usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych na siłowni, usługi udostęp-
niania informacji dotyczących zdrowia, treningu fitness oraz 
treningów w zakresie ćwiczeń na siłowni - za pomocą portali 
on-line, 44 poradnictwo/doradztwo dietetyczne, planowa-
nie i nadzorowanie diety, usługi fizjoterapii.

(210) 503185 (220) 2019 08 06
(731) JUREWICZ MACIEJ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MACIEJ JUREWICZ Dystrybucja Mięsa, Wędlin 

i Drobiu

(531) 03.06.06, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby mięsno-wę-
dliniarskie, wyroby z drobiu, wędzonki, wędliny, wyroby gar-
mażeryjne mięsne, konserwy mięsne, pasztety mięsne i dro-
biowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
pośrednictwa handlowego, import oraz eksport żywności, 
mięsa, wędlin, wyrobów mięsnych i wyrobów z drobiu, usłu-
gi zaopatrzenia osób trzecich w żywność, mięso, wędliny, 
wyroby mięsne i wyroby z drobiu.

(210) 503225 (220) 2019 08 07
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. green

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 503226 (220) 2019 08 07
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. intima.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 503231 (220) 2019 08 07
(731) MURAVEIKA VITALI, Wola Prażmowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEINOX

(531) 07.01.06, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 wyroby ze stali nierdzewnej, 35 sprzedaż 
wyrobów ze stali nierdzewnej, 42 projektowanie urządzeń 
ze stali nierdzewnej.

(210) 503282 (220) 2019 08 08
(731) NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA GACZOREK, 

GRABOWSKA, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) NOSALOWY PARK HOTEL & SPA ZAKOPANE
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kul-
turą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów 
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych, 
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, 
ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów spor-
towych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych 
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych 
oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncer-
tów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów 
folklorystycznych, bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, 
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich pole-
gające na zapewnieniu rozrywki, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów, wynajem sal 
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny 
do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hote-
larskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem 
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oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pen-
sjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi ga-
stronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów 
w barach, kafeteriach, karczmach, kawiarniach, restauracjach, 
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, kate-
ring, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, za-
baw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopa-
trzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia 
sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatycz-
ny: telefax, komputer, Internet, 44 usługi związane z wyko-
nywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, 
usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneolo-
gii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odno-
wy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium, sauna 
fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosme-
tycznych, usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie 
diagnostyki, leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalno-
ściach medycznych, konsultacje lekarskie we wszystkich spe-
cjalnościach medycznych.

(210) 503285 (220) 2019 08 08
(731) NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA GACZOREK, 

GRABOWSKA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL & SPA NOSALOWY PARK ZAKOPANE

(531) 26.13.25, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kul-
turą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów 
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych, 
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, 
ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów spor-
towych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych 
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych 
oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncer-
tów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów 
folklorystycznych, koncertów, balów, przyjęć, uroczystości, 
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich pole-
gające na zapewnieniu rozrywki, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów, wynajem sal 
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny 
do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hote-
larskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem 
oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pen-
sjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi ga-
stronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów 
w barach, kafeteriach, karczmach, kawiarniach, restauracjach, 
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, kate-
ring, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, za-
baw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopa-
trzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia 
sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatycz-
ny: telefax, komputer, Internet, 44 usługi związane z wyko-
nywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, 
usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneolo-
gii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odno-
wy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium, sauna 
fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosme-

tycznych, usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie 
diagnostyki, leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalno-
ściach medycznych, konsultacje lekarskie we wszystkich spe-
cjalnościach medycznych.

(210) 503313 (220) 2019 08 08
(731) JANOWSKI PAWEŁ PPHU BIG SPORT, Lubochnia
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 21.03.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, odzież, odzież 
gimnastyczna, 40 krawiectwo, drukowanie, druk sitowy, druk 
offsetowy.

(210) 503335 (220) 2019 08 09
(731) GUSTO & BUON GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIERE DEL GUSTO & BUONGUSTO

(531) 24.03.07, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej artykułów spo-
żywczych.

(210) 503355 (220) 2019 08 09
(731) State Power Investment Corporation Limited,  

Pekin, CN
(540) (znak słowny)
(540) CAP1400
(510), (511) 1 dwutlenek cyrkonu, paliwo do reaktorów ato-
mowych, moderatory do reaktorów jądrowych, rozszczepial-
ne pierwiastki chemiczne, pluton (Pu), tor (Th), uran (U), tlenek 
uranu, rozszczepialne materiały do energetyki jądrowej, środ-
ki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, materiały 
filtracyjne [substancje mineralne], 4 paliwo gazowe, paliwa, 
energia elektryczna, energia atomowa, 7 maszyny do pro-
dukcji akumulatorów, osprzęt kotłów maszynowych, konden-
satory pary [części maszyn], silniki parowe, kotły maszynowe 
[parowe], urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, rury 
do kotłów [części maszyn], turbiny parowe [inne niż do pojaz-
dów lądowych], kotły parowe do wytwarzania prądu, inne niż 
przeznaczone do pojazdów lądowych, urządzenia zapłono-
we do silników spalinowych wewnętrznego spalania, genera-
tory energii elektrycznej napędzane energią wiatru, instalacje 
hydroelektryczne wytwarzające energię elektryczną [hydro-
elektrownie], alternatory [generatory prądu przemiennego], 
prądnice prądu stałego, generatory elektryczności, maszyny 
do usuwania odpadków, 9 urządzenia do przetwarzania da-
nych, procesory centralne, oprogramowanie komputerowe 
do sterowania elektrownią atomową, urządzenia do sterowa-
nia elektrownią atomową, tablice rozdzielcze [elektryczność], 
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skrzynki rozgałęźne [elektryczność], pulpity rozdzielcze [elek-
tryczność], wysokonapięciowe urządzenia przeciwwybucho-
we stosowane w dystrybucji energii elektrycznej, aparatura 
elektryczna do komutacji, odzież chroniąca przed wypadka-
mi, napromieniowaniem i ogniem, osłony ochronne na twarz 
dla robotników, urządzenia do ochrony osobistej przed 
wypadkami, 11 wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, 
parowniki, urządzenia do wytwarzania pary, kotły parowe, 
inne niż części maszyn, instalacje do obróbki moderatorów 
jądrowych i paliwowych, instalacje do polimeryzacji, reakto-
ry atomowe, reaktory jądrowe, 35 reklama, pokazy towarów, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki 
w celach komercyjnych lub reklamowych, zarządzanie han-
dlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi marketingowe, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, 36 finansowanie 
projektów, organizowanie finansowania projektów budow-
lanych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednic-
twem strony internetowej, inwestycje kapitałowe, zarządzanie 
finansami, sponsorowanie finansowe, 39 transport i przecho-
wywanie odpadów, fracht, dystrybucja energii elektrycznej, 
dystrybucja energii, 40 recykling odpadów i śmieci, obrób-
ka [przetwarzanie] odpadów, niszczenie odpadów i śmieci, 
usługi uzdatniania i oczyszczania wody, wytwarzanie energii, 
przetwarzanie paliw, usługi obróbki paliwa, rafinacja paliw, 
regeneracja paliwa jądrowego, 41 usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kolokwiów, 42 badania technologiczne, opracowywanie 
projektów technicznych, usługi inżynieryjne, prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, testo-
wanie materiałów, opracowywanie projektów budowlanych, 
programowanie komputerów, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 503356 (220) 2019 08 09
(731) COMMSTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, 
daszki do czapek, odzież plażowa, przeciwdeszczowa, odzież 
ze skóry i imitacji skóry, odzież sportowa i młodzieżowa, kurt-
ki, paski, 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i deta-
licznej, w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej (także 
online) towarów, tj. mydła, środki perfumeryjne, olejki ete-
ryczne, płyny i żele do kąpieli i pod prysznic, sole (nie do ce-
lów medycznych), mydła toaletowe, dezodoranty do użytku 
osobistego, kosmetyki, w szczególności kremy, płyny, lotio-
ny, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, mleczka, żele i oliwki 
do pielęgnacji skóry, preparaty do opalania i po opalaniu, 
produkty do makijażu, lakiery do paznokci, szampony, żele, 
pianki, balsamy, preparaty w postaci aerozolu do układania 
i pielęgnacji włosów, lakiery do włosów, środki do farbowa-
nia i rozjaśniania do włosów, środki do czyszczenia zębów, 
okulary i akcesoria do nich, etui na okulary, oprawki do oku-

larów, ramki, szkła do okularów, okulary sportowe, okulary 
przeciwsłoneczne, kaski i odzież ochronna dla sportu, me-
tale szlachetne i ich stopy, wyroby wyprodukowane z tych 
metali lub powlekane nimi, o ile nie zostały ujęte w innych 
klasach, biżuteria, ozdoby, pierścionki, kolczyki, klipsy, brosz-
ki, kolie, naszyjniki, łańcuchy, wisiorki, bransolety, biżuteria 
i ozdoby ze złota, srebrna, platyny, diamentów i barwionych 
kamieni, obrączki ślubne, biżuteria dla mężczyzn, kamienie 
szlachetne i perły, oraz wyroby z tych kamieni, pereł, zegar-
ki oraz akcesoria do zegarków takie jak paski, tarcze, koperty 
zegarków, skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materia-
łów nie ujęte w innych klasach, torebki, kufry, walizki i torby 
podróżne, plecaki, saszetki, portfele, parasole i laski, baty 
i wyroby rymarskie, meble, lustra, ramy do obrazów, wyro-
by nie ujęte w innych klasach wykonane z drewna, korka, 
trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, muszli, fiszbinu, 
bursztynu, macicy perłowej, szylkretu, sepiolitu, substytu-
tów tych surowców lub z tworzyw sztucznych, urządzenia 
do rozciągania rękawiczek, łyżki do butów, szczotki do bu-
tów, akcesoria do czyszczenia i pielęgnacji obuwia, prawidła, 
tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, 
obrusy, serwety, serwetki i bieżniki, narzuty i kapy na łóżka, 
pokrowce i przykrycia, ręczniki, rękawice do mycia, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, koronki i hafty, wstążki, sploty i sznu-
rowadła, guziki, haczyki i oczka, igły, sztuczne kwiaty, haczyki 
do obuwia, sprzączki i klamry do butów, ozdoby obuwnicze 
nie z metali szlachetnych, ozdoby do włosów, klamry i szpilki 
do włosów, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w in-
nych klasach, o usługi reklamy i marketingu, zapewnianie in-
formacji handlowej w Internecie, 42 rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego.

(210) 503359 (220) 2019 08 09
(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung 

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

(210) 503360 (220) 2019 08 09
(731) WIĘCŁAW AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty Up Centrum Szkoleń Kosmetycznych

(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne, 
prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia za-
wodowego, nauczanie i szkolenia, szkolenia dla dorosłych, 
usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia dla personelu, 
zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, udzielanie 
kursów szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia 
zawodowego, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szko-
lenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne 
związane ze szkoleniami pracowników, usługi edukacyjne 
dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne doty-
czące terapii kosmetycznej, szkolenie w zakresie kosmetyki 
i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, 
usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielę-
gnacji urody.
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(210) 503361 (220) 2019 08 09
(731) WĄSIKOWSKI MICHAŁ M&J PARTNERS, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I LBN

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, poszukiwania w za-
kresie patronatu.

(210) 503362 (220) 2019 08 09
(731) KUSIAK JACEK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVESTMENTS4YOU.BIZ Inwestycje dla Ciebie

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości: timesha-
ring, agencje, powiernictwo, zarządzanie, administrowanie, 
nabywanie, finansowanie, usługi doradcze, usługi konsulta-
cyjne, organizowanie finansowania, pośrednictwo, wycena, 
biura.

(210) 503370 (220) 2019 08 09
(731) State Power Investment Corporation Limited,  

Pekin, CN
(540) (znak słowny)
(540) Guo He One
(510), (511) 1 dwutlenek cyrkonu, paliwo do reaktorów ato-
mowych, moderatory do reaktorów jądrowych, rozszczepial-
ne pierwiastki chemiczne, pluton (pu), tor (th), uran (u), tle-
nek uranu, rozszczepialne materiały do energetyki jądrowej, 
środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, ma-
teriały filtracyjne [substancje mineralne], 4 paliwo gazowe, 
paliwa, energia elektryczna, energia atomowa, 7 maszyny 
do produkcji akumulatorów, osprzęt kotłów maszynowych, 
kondensatory pary [części maszyn], silniki parowe, kotły ma-
szynowe [parowe], urządzenia do zasilania kotłów maszyno-
wych, rury do kotłów [części maszyn], turbiny parowe [inne 
niż do pojazdów lądowych], kotły parowe do wytwarzania 
prądu, inne niż przeznaczone do pojazdów lądowych, urzą-
dzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego 
spalania, generatory energii elektrycznej napędzane energią 
wiatru, instalacje hydroelektryczne wytwarzające energię 
elektryczną [hydroelektrownie], alternatory [generatory prą-
du przemiennego], prądnice prądu stałego, generatory elek-
tryczności, maszyny do usuwania odpadków, 9 urządzenia 
do przetwarzania danych, procesory centralne, oprogramo-
wanie komputerowe do sterowania elektrownią atomową, 
urządzenia do sterowania elektrownią atomową, tablice roz-
dzielcze [elektryczność], skrzynki rozgałęźne [elektryczność], 
pulpity rozdzielcze [elektryczność], wysokonapięciowe urzą-
dzenia przeciwwybuchowe stosowane w dystrybucji ener-
gii elektrycznej, aparatura elektryczna do komutacji, odzież 
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
osłony ochronne na twarz dla robotników, urządzenia 
do ochrony osobistej przed wypadkami, 11 wymienniki cie-
pła, inne niż części maszyn, parowniki, urządzenia do wytwa-

rzania pary, kotły parowe, inne niż części maszyn, instalacje 
do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje 
do polimeryzacji, reaktory atomowe, reaktory jądrowe, 35 re-
klama, pokazy towarów, zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, organizowanie 
i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub 
reklamowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi marketingowe, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, 36 finansowanie projektów, organizowanie fi-
nansowania projektów budowlanych, udostępnianie infor-
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, 
inwestycje kapitałowe, zarządzanie finansami, sponsorowa-
nie finansowe, 39 transport i przechowywanie odpadów, 
fracht, dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii, 
40 recykling odpadów i śmieci, obróbka [przetwarzanie] 
odpadów, niszczenie odpadów i śmieci, usługi uzdatniania 
i oczyszczania wody, wytwarzanie energii, przetwarzanie 
paliw, usługi obróbki paliwa, rafinacja paliw, regeneracja 
paliwa jądrowego, 41 usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kolokwiów, 42 badania technologiczne, opracowywanie 
projektów technicznych, usługi inżynieryjne, prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
testowanie materiałów, opracowywanie projektów bu-
dowlanych, programowanie komputerów, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 503400 (220) 2019 08 12
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Protectcaps

(531) 26.07.25, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemicz-
ne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, bentonit, środki 
do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
biologiczne do celów innych niż medyczne i weterynaryjne, 
preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do nadawania nie przepuszczalności z wyjątkiem 
farb, odczynniki chemiczne inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, środki do chłodzenia silników 
w pojazdach, cyjanamid wapniowy, detergenty używane 
w procesach produkcyjnych, preparaty diagnostyczne inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, hormo-
ny przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf 
do ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza, guano, pły-
ny hamulcowe, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, 
karbonyl do ochrony roślin, preparaty hamujące kiełkowa-



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT41/2019

nie warzyw, kleje do celów przemysłowych, kleje inne niż 
do papieru lub użytku domowego, preparaty do klejenia, 
gruntowania, kompost, środki do konserwacji dachówek 
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji murów 
z wyjątkiem farb i olejów, chemiczne preparaty do konser-
wowania artykułów spożywczych, środki do konserwowania 
kwiatów, kultury mikroorganizmów inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, lepy, środki chemiczne dla 
leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
dów oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy, 
maści do szczepienia drzew, preparaty z mikroelementami 
dla roślin, środki ochrony nasion, środki utrzymujące wil-
goć, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungi-
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom, papierki wskaźnikowe, podłoża do upraw bez-
gruntowych w ogrodnictwie, potas, preparaty do regula-
cji wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, 
preparaty magazynujące wodę, preparaty do oklejania 
drzew w sadownictwie, saletra, siarczany, sole jako nawozy, 
superfosfaty, wosk do szczepienia drzew, ściółka, preparaty 
chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, do-
datki chemiczne do środków owadobójczych, preparaty 
do czyszczenia z tłuszczy, torf, ziemia do uprawy, preparaty 
do użyźniania gleby, cyjanamid wapniowy, preparaty che-
miczne do zapobiegania chorobom winorośli, wodorosty 
jako nawóz, 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypośli-
zgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, 
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów 
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, chemiczne produk-
ty do ożywiania kolorów do użytku domowego, detergenty, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, emulsje chroniące przed pro-
mieniowaniem słonecznym, farby do brody, farby do wło-
sów, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosme-
tyczne, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal 
do prania, maski kosmetyczne, mydła, mydła do ożywiania 
koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło do go-
lenia, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eterycz-
ne, olejki toaletowe, płyny do czyszczenia przedniej szyby 
samochodu, płyny do pielęgnacji włosów, wosk do podłóg, 
preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia 
tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, prepa-
raty do kąpieli nielecznicze, preparaty do nabłyszczania liści 
roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do od-
barwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty 
do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, prepa-
raty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodar-
stwa domowego, preparaty do wywabiania plam, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty wybielające, odbarwiacze 
do celów domowych, preparaty wygładzające krochmal, 
przeciwpotowe mydła, preparaty do usuwania rdzy, roztwo-
ry do szorowania, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wy-
bielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole 
wybielające, szampony, szampony dla zwierząt domowych 
jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji, środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, środki do namaczania 
prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usu-
wania wosku z podłóg jako preparaty do szorowania, środki 
ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek 
naczyń, środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki 
zmiękczające do tkanin, tłuszcze do celów kosmetycznych, 

wazelina kosmetyczna, wosk do parkietów, wosk do podłóg, 
wybielacze stosowane w pralnictwie, żele do masażu inne 
niż do celów medycznych, 5 mydła lecznicze, mydła dezyn-
fekujące, mydła antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze 
i odkażające, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, preparaty terapeutyczne do kąpie-
li, kwasy do celów farmaceutycznych, olejek terpentynowy 
do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów 
farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, 
suplementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy za-
wierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów far-
maceutycznych, środki oczyszczające, preparaty farmaceu-
tyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, preparaty 
i artykuły higieniczne, płyny do celów farmaceutycznych, 
antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji 
skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła, preparaty do nisz-
czenia szkodników, sole mineralne do kąpieli, fungicydy, her-
bicydy, insektycydy, pestycydy, preparaty odstraszające, pre-
paraty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia 
larw, preparaty chemiczne do zwalczania mącznika zbożo-
wego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania 
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania 
gryzoni.

(210) 503401 (220) 2019 08 12
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ferticaps

(531) 26.07.25, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemicz-
ne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, bentonit, środki 
do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
biologiczne do celów innych niż medyczne i weterynaryjne, 
preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do nadawania nie przepuszczalności z wyjątkiem 
farb, odczynniki chemiczne inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, środki do chłodzenia silników 
w pojazdach, cyjanamid wapniowy, detergenty używane 
w procesach produkcyjnych, preparaty diagnostyczne inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, hormo-
ny przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf 
do ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza, guano, pły-
ny hamulcowe, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, 
karbonyl do ochrony roślin, preparaty hamujące kiełkowa-
nie warzyw, kleje do celów przemysłowych, kleje inne niż 
do papieru lub użytku domowego, preparaty do klejenia, 
gruntowania, kompost, środki do konserwacji dachówek 
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji murów 
z wyjątkiem farb i olejów, chemiczne preparaty do konser-
wowania artykułów spożywczych, środki do konserwowania 
kwiatów, kultury mikroorganizmów inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, lepy, środki chemiczne dla 
leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
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dów oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy, 
maści do szczepienia drzew, preparaty z mikroelementami 
dla roślin, środki ochrony nasion, środki utrzymujące wil-
goć, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungi-
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom, papierki wskaźnikowe, podłoża do upraw bez-
gruntowych w ogrodnictwie, potas, preparaty do regula-
cji wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, 
preparaty magazynujące wodę, preparaty do oklejania 
drzew w sadownictwie, saletra, siarczany, sole jako nawozy, 
superfosfaty, wosk do szczepienia drzew, ściółka, preparaty 
chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, do-
datki chemiczne do środków owadobójczych, preparaty 
do czyszczenia z tłuszczy, torf, ziemia do uprawy, preparaty 
do użyźniania gleby, cyjanamid wapniowy, preparaty che-
miczne do zapobiegania chorobom winorośli, wodorosty 
jako nawóz, 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypośli-
zgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, 
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów 
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, chemiczne produk-
ty do ożywiania kolorów do użytku domowego, detergenty, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, emulsje chroniące przed pro-
mieniowaniem słonecznych, farby do brody, farby do wło-
sów, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosme-
tyczne, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal 
do prania, maski kosmetyczne, mydła, mydła do ożywiania 
koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło do go-
lenia, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eterycz-
ne, olejki toaletowe, płyny do czyszczenia przedniej szyby 
samochodu, płyny do pielęgnacji włosów, wosk do podłóg, 
preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia 
tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, prepa-
raty do kąpieli nielecznicze, preparaty do nabłyszczania liści 
roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do od-
barwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty 
do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, prepa-
raty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodar-
stwa domowego, preparaty do wywabiania plam, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty wybielające, odbarwiacze 
do celów domowych, preparaty wygładzające- krochmal, 
przeciwpotowe mydła, preparaty do usuwania rdzy, roztwo-
ry do szorowania, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wy-
bielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole 
wybielające, szampony, szampony dla zwierząt domowych 
jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji, środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, środki do namaczania 
prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usu-
wania wosku z podłóg jako preparaty do szorowania, środki 
ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek 
naczyń, środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki 
zmiękczające do tkanin, tłuszcze do celów kosmetycznych, 
wazelina kosmetyczna, wosk do parkietów, wosk do podłóg, 
wybielacze stosowane w pralnictwie, żele do masażu inne 
niż do celów medycznych, 5 mydła lecznicze, mydła dezyn-
fekujące, mydła antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze 
i odkażające, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, preparaty terapeutyczne do kąpie-
li, kwasy do celów farmaceutycznych, olejek terpentynowy 
do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów 

farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, 
suplementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy za-
wierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów far-
maceutycznych, środki oczyszczające, preparaty farmaceu-
tyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, preparaty 
i artykuły higieniczne, płyny do celów farmaceutycznych, 
antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji 
skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła, preparaty do nisz-
czenia szkodników, sole mineralne do kąpieli, fungicydy, her-
bicydy, insektycydy, pestycydy, preparaty odstraszające, pre-
paraty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia 
larw, preparaty chemiczne do zwalczania mącznika zbożo-
wego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania 
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania 
gryzoni.

(210) 503402 (220) 2019 08 12
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hydrocaps

(531) 26.04.03, 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemicz-
ne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, bentonit, środki 
do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
biologiczne do celów innych niż medyczne i weterynaryjne, 
preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do nadawania nie przepuszczalności z wyjątkiem 
farb, odczynniki chemiczne inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, środki do chłodzenia silników 
w pojazdach, cyjanamid wapniowy, detergenty używane 
w procesach produkcyjnych, preparaty diagnostyczne inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, hormo-
ny przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf 
do ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza, guano, pły-
ny hamulcowe, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, 
karbonyl do ochrony roślin, preparaty hamujące kiełkowa-
nie warzyw, kleje do celów przemysłowych, kleje inne niż 
do papieru lub użytku domowego, preparaty do klejenia, 
gruntowania, kompost, środki do konserwacji dachówek 
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji murów 
z wyjątkiem farb i olejów, chemiczne preparaty do konser-
wowania artykułów spożywczych, środki do konserwowania 
kwiatów, kultury mikroorganizmów inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, lepy, środki chemiczne dla 
leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
dów oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy, 
maści do szczepienia drzew, preparaty z mikroelementami 
dla roślin, środki ochrony nasion, środki utrzymujące wil-
goć, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungi-
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom, papierki wskaźnikowe, podłoża do upraw bez-
gruntowych w ogrodnictwie, potas, preparaty do regula-
cji wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, 
preparaty magazynujące wodę, preparaty do oklejania 
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drzew w sadownictwie, saletra, siarczany, sole jako nawozy, 
superfosfaty, wosk do szczepienia drzew, ściółka, preparaty 
chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, do-
datki chemiczne do środków owadobójczych, preparaty 
do czyszczenia z tłuszczy, torf, ziemia do uprawy, preparaty 
do użyźniania gleby, cyjanamid wapniowy, preparaty che-
miczne do zapobiegania chorobom winorośli, wodorosty 
jako nawóz, 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypośli-
zgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, 
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów 
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, chemiczne produk-
ty do ożywiania kolorów do użytku domowego, detergenty, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, emulsje chroniące przed pro-
mieniowaniem słonecznych, farby do brody, farby do wło-
sów, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosme-
tyczne, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal 
do prania, maski kosmetyczne, mydła, mydła do ożywiania 
koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło do go-
lenia, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eterycz-
ne, olejki toaletowe, płyny do czyszczenia przedniej szyby 
samochodu, płyny do pielęgnacji włosów, wosk do podłóg, 
preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia 
tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, prepa-
raty do kąpieli nielecznicze, preparaty do nabłyszczania liści 
roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do od-
barwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty 
do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, prepa-
raty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodar-
stwa domowego, preparaty do wywabiania plam, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty wybielające [odbarwiacze] 
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], 
przeciwpotowe mydła, preparaty do usuwania rdzy, roztwo-
ry do szorowania, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wy-
bielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole 
wybielające, szampony, szampony dla zwierząt domowych 
[nielecznicze preparaty do pielęgnacji], środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, środki do namaczania 
prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usu-
wania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki 
ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek 
naczyń, środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki 
zmiękczające do tkanin, tłuszcze do celów kosmetycznych, 
wazelina kosmetyczna, wosk do parkietów, wosk do podłóg, 
wybielacze stosowane w pralnictwie, żele do masażu inne 
niż do celów medycznych, 5 mydła lecznicze, mydła dezyn-
fekujące, mydła antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze 
i odkażające, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, preparaty terapeutyczne do kąpie-
li, kwasy do celów farmaceutycznych, olejek terpentynowy 
do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów 
farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, 
suplementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy za-
wierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów far-
maceutycznych, środki oczyszczające, preparaty farmaceu-
tyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, preparaty 
i artykuły higieniczne, płyny do celów farmaceutycznych, 
antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji 
skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła, preparaty do nisz-
czenia szkodników, sole mineralne do kąpieli, fungicydy, her-

bicydy, insektycydy, pestycydy, preparaty odstraszające, pre-
paraty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia 
larw, preparaty chemiczne do zwalczania mącznika zbożo-
wego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania 
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania 
gryzoni.

(210) 503413 (220) 2019 08 12
(731) NAVIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) System Czyste Powietrze

(531) 01.15.24, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czujniki, czujniki elektryczne, czujniki pomia-
rowe, czujniki zanieczyszczenia, czujniki jakości powietrza, 
mierniki, analizatory powietrza, przyrządy do pomiaru za-
nieczyszczenia powietrza, 11 filtry powietrza, oczyszczacze 
powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, instalacje 
nawilżające powietrze, elektrostatyczne filtry powietrza, 
elektryczne oczyszczacze powietrza, instalacje filtrujące 
powietrze, urządzenia oczyszczające powietrze, urządzenia 
do oczyszczania powietrza, instalacje do uzdatniania powie-
trza, filtry do oczyszczania powietrza, separatory do oczysz-
czania powietrza, urządzenia do recyrkulacji powietrza, jo-
nizatory do oczyszczania powietrza, urządzenia do odświe-
żania powietrza, urządzenia do uzdatniania powietrza, filtry 
do oczyszczaczy powietrza, instalacje do filtrowania powie-
trza, filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczysz-
czania powietrza], oczyszczacze powietrza [do użytku do-
mowego], nawilżacze powietrza [do celów domowych], 
odpylacze elektrostatyczne do oczyszczania powietrza, 
filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, aparatura 
i maszyny do oczyszczania powietrza, instalacje i urządze-
nia do uzdatniania powietrza, urządzenia do oczyszczania 
powietrza do celów domowych, instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, dystrybutory powietrza, przepustnice do wyrów-
nywania powietrza, urządzenia do cyrkulacji powietrza, filtry 
powietrza do użytku domowego, instalacje do wentylacji, 
nawiewniki powietrza, czerpnie powietrza, wentylatory 
do użytku domowego, przepustnice do instalacji wenty-
lacyjnych, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, 
35 prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych oraz za po-
średnictwem Internetu w zakresie następujących towarów: 
czujniki, czujniki elektryczne, czujniki pomiarowe, czujniki za-
nieczyszczenia, czujniki jakości powietrza, mierniki, analiza-
tory powietrza, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia po-
wietrza, filtry powietrza, oczyszczacze powietrza, domowe 
oczyszczacze powietrza, instalacje nawilżające powietrze, 
elektrostatyczne filtry powietrza, elektryczne oczyszczacze 
powietrza, instalacje filtrujące powietrze, urządzenia oczysz-
czające powietrze, urządzenia do oczyszczania powietrza, 
instalacje do uzdatniania powietrza, filtry do oczyszczania 
powietrza, separatory do oczyszczania powietrza, urządze-
nia do recyrkulacji powietrza, jonizatory do oczyszczania po-
wietrza, urządzenia do odświeżania powietrza, urządzenia 
do uzdatniania powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, 
instalacje do filtrowania powietrza, filtry powietrza [części 
maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], oczysz-
czacze powietrza [do użytku domowego], nawilżacze po-
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wietrza [do celów domowych], odpylacze elektrostatyczne 
do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do urządzeń kli-
matyzacyjnych, aparatura i maszyny do oczyszczania powie-
trza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, urzą-
dzenia do oczyszczania powietrza do celów domowych, in-
stalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, dystrybutory powietrza, przepust-
nice do wyrównywania powietrza, urządzenia do cyrkulacji 
powietrza, filtry powietrza do użytku domowego, instalacje 
do wentylacji, nawiewniki powietrza, czerpnie powietrza, 
wentylatory do użytku domowego, przepustnice do instala-
cji wentylacyjnych, filtry do użycia z urządzeniami do wen-
tylacji, 40 oczyszczanie powietrza, uzdatnianie powietrza, 
odświeżanie powietrza, wynajem urządzeń do oczyszczania 
powietrza.

(210) 503430 (220) 2019 08 13
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa; LAGARDERE DUTY FREE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROGERIA DRUGSTORE

(531) 05.05.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, różnych towarów (bez uwzględnienia transportu) tak 
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zaku-
pu takich towarów jak: antyperspiranty, chusteczki dla nie-
mowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, emulsje chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki dla 
dzieci, dermokosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, ak-
cesoria kosmetyczne, maski kosmetyczne, artykuły higienicz-
ne, mydła, odżywki do włosów, pomadki do ust, preparaty 
do demakijażu, preparaty do golenia, przybory toaletowe, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących, 
preparaty do kąpieli, szampony, waciki do celów kosmetycz-
nych, środki do czyszczenia zębów, wazelina kosmetyczna, 
zmywacze do paznokci, środki perfumeryjne, płyny do pielę-
gnacji włosów, pieluszki dla niemowląt, plastry, podpaski hi-
gieniczne, tampony, produkty farmaceutyczne, suplementy 
diety dla ludzi, nożyczki, obcinacze do paznokci [elektryczne 
lub nieelektryczne], pęsety do depilacji, żywność dla nie-
mowląt, materiały opatrunkowe, parafarmaceutyki, pilniki 
do paznokci, polerki do paznokci (elektryczne lub nieelek-
tryczne), maszynki do golenia, kleje do celów biurowych lub 
domowych, lustra, gąbki toaletowe, akcesoria do włosów, 
akcesoria do włosów dla dzieci, akcesoria dla dzieci, grze-
bienie, wsuwki do włosów, szczoteczki do zębów, szczotki, 
pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), igły, w dobrych wa-
runkach, w sklepach detalicznych, hurtowniach, za pomocą 
katalogów przesyłanych pocztą, bądź środków komunikacji 
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub te-
lesklepy.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503432 (220) 2019 08 13
(731) ROTOMO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) more than tea bubbletea7

(531) 01.15.15, 01.15.25, 07.11.25, 19.03.03, 26.01.01, 26.11.01, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 napoje mleczne, koktajle mleczne, jo-
gurt, w tym jogurt o smaku owocowym, jogurt smako-
wy, desery owocowe, w tym wietnamski deser owocowy 
che, wietnamski deser owocowy banh chuoi, wietnamski 
deser owocowy nom hoa chuoi, gotowe desery, w tym 
wietnamski deser banh trung thu, wietnamski deser banh 
flan, wietnamski deser tao pho, wientamski deser thach 
den, wietnamski deser banh troi, wietnamski deser banh 
chay, wietnamski deser banh khao mon, wietnamski deser 
thach rau cau, wietnamski deser ruou nep, wietnamski de-
ser o ma, herbata mleczna z mlekiem będącym głównym 
składnikiem, 30 kawa, w tym wietnamska kawa ca phe sua 
da, wietnamska kawa ca phe trung, herbata, w tym herbata 
zielona, herbata oolong, herbata czarna, herbata mlecz-
na, herbata mrożona, herbata smakowa, herbata z pianką, 
napoje sporządzone z herbaty, w tym napoje zawierające 
żelki, kuleczki tapioki, pudding, 32 napoje orzeźwiające, na-
poje bezalkoholowe, napoje owocowe, w tym wietnamski 
napój owocowy sinh to, napoje półmrożone, lemoniada, 
w tym wietnamska lemoniada chanh muoi, napoje mlecz-
ne, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owoco-
wych, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku 
herbaty, 43 restauracje, usługi barowe, bary, usługi kate-
ringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem.

(210) 503445 (220) 2019 08 13
(731) EDISON SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) EDITEL
(510), (511) 9 oprogramowanie, sprzęt zwłaszcza kompute-
ry, drukarki, karty sieciowe, modemy, karty do nagrywania 
programów komputerowych, sprzęt komputerowy, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, tablety, urządzenia i przyrządy 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki informacji, dyski z nagra-
niami, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia 
telekomunikacyjne, telefony, telefony bezprzewodowe, te-
lefony komórkowe, smartfony, folie ochronne dostosowane 
do smartfonów, słuchawki telefoniczne, nadajniki [teleko-
munikacja], platformy oprogramowania komputerowego 
nagrane lub do pobrania, publikacje elektroniczne do po-
brania, transformatory elektryczne, urządzenia do transmi-
sji dźwięku, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżu-
terii, zegarki inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu 
bez użycia rąk, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w tym 
sprzedaż online: oprogramowania, komputerów, drukarek, 
kart sieciowych, modemów, kart do nagrywania progra-
mów komputerowych, sprzętu komputerowego, sprzętów 
peryferyjnych do komputerów, tabletów, magnetycznych 
nośników informacji, urządzeń do nagrywania, dysków 
z nagraniami, urządzeń do przetwarzania informacji, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, telefonów, w tym bezprzewo-
dowych, komórkowych, smartfonów, słuchawek telefonicz-
nych, urządzeń do transmisji dźwięku, urządzeń telekomu-
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nikacyjnych w postaci biżuterii, zegarków inteligentnych, 
zestawów do korzystania z telefonów bez użycia rąk, rekla-
ma, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projek-
towanie materiałów reklamowych, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej w zakresie analizy procesów bizneso-
wych, w szczególności dotyczące procesów wymiany infor-
macji z partnerami handlowymi, 37 konserwacja, naprawa 
i serwis komputerów, sprzętu komputerowego, telefonów 
komórkowych, 38 usługi telekomunikacyjne, tworzenie 
i prowadzenie sieci telekomunikacyjnych, usługi doradcze 
w zakresie telekomunikacji, usługi ASP, 42 programowanie 
w celu elektronicznego przetwarzania danych, integrowa-
nie systemów IT, sieci komputerowych, budowanie syste-
mów integrujących wymianę danych pomiędzy różnymi 
systemami IT, opracowywanie, tworzenie, rozwijanie i kon-
serwowanie (ulepszanie i aktualizowanie) komputerowego 
oprogramowania, komputerowych programów, kompute-
rowych systemów programów, baz danych w tym aplika-
cji internetowych, serwerów, przeglądarek internetowych, 
zwłaszcza z zakresu dystrybucji, gospodarki materiałowej, 
logistyki produkcji, sterowania produkcją i planowaniem, 
księgowości, rachunku kosztów i kontrolingu, także jako 
oprogramowanie opisujące działanie, systemy zarządzania 
wiedzą i dokumentami (DMS), systemy zarządzania relacja-
mi z klientem (CRM), systemy gospodarki towarowej i syste-
my wspomagające zarządzanie (ERP).

(210) 503450 (220) 2019 08 13
(731) 3KROPKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3Kropki.pl

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 udostępnianie miejsca na stronach interne-
towych na reklamę towarów i usług, organizacja i prowa-
dzenie prezentacji produktów, przygotowywanie materia-
łów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklamy online, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi marketingowe, admi-
nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, skomputeryzowane zamówienia towarów, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informa-
cji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży 
detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie gier 
komputerowych, kluczy do gier, kart pre-paid, usługi sprze-

daży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w zakre-
sie gier planszowych, gier figurkowych, gier karcianych, gier 
rpg, kart do gier, gier logicznych, puzzli i akcesoriów do gier 
planszowych, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednic-
twem sieci Internet w zakresie programów komputerowych, 
usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Inter-
net w zakresie chodzików, leżaków, huśtawek, nosideł, niań 
elektronicznych, bramek zabezpieczających, zabezpieczeń 
gniazdek elektrycznych i narożników, folii do wózków i no-
sidełek, fotelików samochodowych, usługi sprzedaży de-
talicznej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie akce-
soriów kosmetycznych i artykułów higienicznych dla mam 
i dzieci, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem 
sieci Internet w zakresie wózków, rowerów, hulajnóg, de-
skorolek, gokartów, zabawek i pomocy dydaktycznych dla 
dzieci, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci 
Internet w zakresie komputerów, części do komputerów 
i akcesoriów komputerowych, usługi sprzedaży detalicznej 
za pośrednictwem sieci Internet w zakresie urządzeń i akce-
soriów gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży deta-
licznej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie sprzętu 
RTV i AGD, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem 
sieci Internet w zakresie elektroniki użytkowej, smartfonów, 
telewizorów, konsoli, laptopów, tabletów, nawigacji GPS, 
projektorów i akcesoriów do nich, usługi sprzedaży deta-
licznej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie hulajnóg 
elektrycznych, deskorolek elektrycznych, rowerów elek-
trycznych i akcesoriów do nich, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie artykułów 
papierniczych i szkolnych, usługi sprzedaży detalicznej 
za pośrednictwem sieci Internet w zakresie odzieży spor-
towej, obuwia sportowego i sprzętu sportowego, usługi 
sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet 
w zakresie wyposażenia domu, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie urządzeń 
i akcesoriów biurowych, usługi sprzedaży detalicznej za po-
średnictwem sieci Internet w zakresie gramofonów i płyt 
winylowych.

(210) 503451 (220) 2019 08 13
(731) TMS OSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL OSSA Conference & SPA

(531) 25.01.10, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące hoteli, zarzą-
dzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich, zarządzanie 
hotelami na rzecz osób trzecich, 39 usługi doradztwa tu-
rystycznego i informacji turystycznej, 41 usługi rozrywko-
we świadczone przez hotele, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, 43 rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
usługi hoteli i moteli, rezerwacje miejsc w hotelach, rezer-
wacja zakwaterowania w hotelach, usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, usługi hotelowe dla uprzywi-
lejowanych klientów, rezerwacja pokojów hotelowych 
dla podróżnych, świadczenie usług przez hotele i motele, 
usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakre-
sie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Interentu, świadczenie 
usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, hotele, ho-
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stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego 
w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, usługi restaura-
cji hotelowych, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), 44 usługi SPA.

(210) 503456 (220) 2019 08 13
(731) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lajt mobile

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne.

(210) 503457 (220) 2019 08 14
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowny)
(540) SUNMAG
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki 
dla ludzi, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, od-
żywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodat-
ki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe, 
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, pre-
paraty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła 
lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów me-
dycznych, żelki witaminowe.

(210) 503460 (220) 2019 08 14
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA SUN ADDICT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetycz-
ne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosme-
tycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(210) 503461 (220) 2019 08 14
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA AQUASHOT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetycz-
ne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosme-
tycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(210) 503462 (220) 2019 08 14
(731) INTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomu-
nikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, łączność poprzez termina-
le komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bez-
przewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu-
terową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesy-
łanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, 
przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomu-
nikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, trans-
misja programów radiowych, transmisja programów tele-
wizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żą-
danie, udostępnianie forów internetowych online, usługi 
poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub 
inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, 
usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowa-
nia i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w za-
kresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspoma-
gane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie 
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypo-
życzanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie 
telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiado-
mości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych.
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(210) 503483 (220) 2019 08 14
(731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUBBLE POP LABORATORY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.05.02, 26.01.04, 26.11.11, 19.13.21, 
09.01.07

(510), (511) 9 szkła kontaktowe.

(210) 503516 (220) 2019 08 15
(731) ZIMOWSKI MACIEJ STEFAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRYWATNE BIRD SERVICE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BIRD
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, organizacja wy-
cieczek turystycznych, organizowanie wycieczek jednodnio-
wych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizo-
wanie wycieczek z przewodnikiem, usługi organizowania 
wycieczek ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania 
wycieczek, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, usłu-
gi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi 
w zakresie organizowania krótkich wycieczek, udostępnianie 
pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi transportu na wy-
cieczki ze zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek ze zwie-
dzaniem dla osób trzecich, usługi w zakresie organizowa-
nia wycieczek na rzecz turystów, organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, zwie-
dzanie turystyczne.

(210) 503521 (220) 2019 08 15
(731) SKRZYPEK ANDRZEJ, SKRZYPEK ANDRZEJ SKAN- 

-COLOR SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKAN-COLOR

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.25, 01.01.02, 07.03.02, 26.04.01, 
26.04.09, 26.02.01

(510), (511) 6 wytłoczki aluminiowe, profile aluminiowe, 
oblicówka aluminiowa, aluminium profilowane wytłacza-
ne, elementy z wyciskanego aluminium, płyty aluminiowe, 

blacha aluminiowa, aluminium i jego stopy, półprodukty 
z aluminium lub jego stopów, formy aluminiowe, prefa-
brykowane aluminiowe ramy rusztowań, aluminiowe ramy 
do okien przesuwnych, rolety metalowe, rolety zewnętrzne 
metalowe, zewnętrzne rolety zwijane z metalu, metalowe 
rolety zewnętrzne do kierowania światła, okna aluminiowe, 
okna metalowe, okna dachowe metalowe, okna żaluzjowe 
metalowe, okna skrzynkowe metalowe, okna ścienne z me-
talu, metalowe okna dachowe w kształcie kopuły, 37 mon-
taż okien, montaż okuć okiennych, wymiana okien, insta-
lowanie okien, wymiana ram okiennych, instalowanie ram 
okiennych, montaż rolet.

(210) 503526 (220) 2019 08 15
(731) ZIMOWSKI MACIEJ STEFAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRYWATNE BIRD SERVICE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BIRD SERVICE
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, organizacja 
wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek jed-
nodniowych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
organizowanie wycieczek z przewodnikiem, usługi orga-
nizowania wycieczek ze zwiedzaniem, usługi w zakresie 
organizowania wycieczek, usługi w zakresie rezerwacji wy-
cieczek, usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedza-
niem, usługi w zakresie organizowania krótkich wycieczek, 
udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi 
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, prowadzenie wy-
cieczek ze zwiedzaniem dla osób trzecich, usługi w zakresie 
organizowania wycieczek na rzecz turystów, organizowa-
nie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorgani-
zowanych, zwiedzanie turystyczne.

(210) 503530 (220) 2019 08 15
(731) ZIMOWSKI MACIEJ STEFAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRYWATNE BIRD SERVICE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bird.pl

(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, organizacja 
wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek jed-
nodniowych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
organizowanie wycieczek z przewodnikiem, usługi orga-
nizowania wycieczek ze zwiedzaniem, usługi w zakresie 
organizowania wycieczek, usługi w zakresie rezerwacji wy-
cieczek, usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedza-
niem, usługi w zakresie organizowania krótkich wycieczek, 
udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi 
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, prowadzenie wy-
cieczek ze zwiedzaniem dla osób trzecich, usługi w zakresie 
organizowania wycieczek na rzecz turystów, organizowa-
nie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorgani-
zowanych, zwiedzanie turystyczne.
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(210) 503533 (220) 2019 08 16
(731) WOŹNIAK KAZIMIERZ PRYWATNE 

PRZEDSIĘBIORSTWO ELWOZ, Szklana
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELWOZ

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, usługi po-
średnictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicz-
nych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtow-
niach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów 
takich jak: materiały budowlane metalowe i niemetalowe, 
materiały z branży elektroenergetycznej i telekomunikacyj-
nej, maszyny i urządzenia budowlane, maszyny i urządzenia 
dla przemysłu i handlu, pojazdy mechaniczne, komputery, 
części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i kompute-
rów, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi rekla-
mowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, 
próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradz-
two i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, 36 prowadzenie działalności inwesty-
cyjnej w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod 
inwestycje, usługi agencji nieruchomości: rozliczenia finan-
sowe związane z budową i kupnem nieruchomości, wycena 
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, kupno, sprzedaż i dzierżawa nieruchomości, 37 usługi 
budowlano-remontowe w zakresie budownictwa ogólnego, 
przemysłowego, elektroenergetycznego i telekomunikacyj-
nego, usługi w zakresie budowy, remontów i modernizacji 
obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, obiek-
tów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, usługi 
budowy dróg kołowych i szynowych, wykonywanie robót 
ogólnobudowlanych związanych z montażem i wznosze-
niem budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, 
montaż konstrukcji prefabrykowanych stalowych i żelbe-
towych, roboty inżynieryjne lądowe w zakresie obiektów 
przemysłowych, magazynowych, biurowych, użyteczności 
publicznej i budownictwa ogólnego, techniczne przygoto-
wanie terenów pod budowy: niwelacja terenu, wykopy sze-
rokoprzestrzenne pod budynki i budowle, przewierty ste-
rowane pod przeszkodami terenowymi, budowlane roboty 
izolacyjne, stawianie rusztowań, wykonywanie konstrukcji 
i pokryć dachowych, usługi budowlano-montażowe i re-
montowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysło-
wego, wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów 
w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: linii elektro-
energetycznych, elektro trakcyjnych, telekomunikacyjnych, 
rurociągów: budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych 
instalacji: elektrycznych telekomunikacyjnych, wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentyla-
cyjnych, budowlane roboty wykończeniowe: murarstwo, 
tynkowanie, malowanie, posadzkarstwo, tapetowanie i obli-
cowywanie ścian, zakładanie otworowej stolarki budowlanej, 
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, nadzór budow-
lany, informacja budowlana, czyszczenie budynków od we-
wnątrz i od zewnątrz, kompleksowe sprzątanie wnętrz, po-
mieszczeń biurowych, socjalnych i przemysłowych, mycie 
ścian, posadzek i konstrukcji, mycie hal produkcyjnych i ma-
gazynów, czyszczenie fasad, elewacji zewnętrznych, witryn, 
sprzątanie po remontach, mycie okien i ciągów komunika-
cyjnych, sprzątanie terenów wokół zakładów, dróg i chodni-
ków, rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewasto-

wanych w tym zrobów zwałowych, wyrobisk i wysypisk od-
padów, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń budow-
lanych, wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego 
z obsługą operatorską, wynajmowanie maszyn i urządzeń 
budowlanych, doradztwo w zakresie sprzątania i utrzymania 
czystości terenów miejskich, 40 obróbka metali i nakładanie 
powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów meta-
lowych: gięcie profili proste i przestrzenne, gięcie walcowe 
na zimno blach, zwijanie blach w formy symetryczne i niesy-
metryczne, zginanie i kantowanie blach, cięcie blach nożyco-
we i ogniowe, obróbka powierzchni blach: polerowanie, pla-
terowanie, usługi w zakresie obróbki mechanicznej metali: 
frezowanie, kucie, prasowanie, szlifowanie, walcowanie, wier-
cenie, wytłaczanie, ukosowanie palnikiem, usługi kowalskie, 
ślusarskie i spawalnicze, sortowanie i rozdrabnianie złomu 
metali, obróbka odpadów, osadów pościekowych i zanie-
czyszczonych materiałów, utylizacja i unieszkodliwianie od-
padów komunalnych i przemysłowych, recykling odpadów., 
42 prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicz-
nych dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicz-
nych w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, 
urbanistycznego i technologicznego, opracowywanie pro-
jektów technicznych sieci telekomunikacyjnych, energetycz-
nych, wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych, 
badania i analizy techniczne, ekspertyzy inżynieryjne i opinie 
techniczne z zakresu budownictwa, pomiary geodezyjne, 
pomiary gruntu, usługi kartograficzne, testowanie i kontro-
la jakości materiałów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo 
techniczne i technologiczne w zakresie budownictwa ogól-
nego i przemysłowego, doradztwo w zakresie ochrony śro-
dowiska, projektowanie, instalacja, aktualizacja, konserwacja, 
powielanie i wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, wypożyczanie komputerów, doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego.

(210) 503541 (220) 2019 08 16
(731) Doppelherz Pharma GmbH, Flensburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) Edenafil
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia zabu-
rzeń erekcji.

(210) 503564 (220) 2019 08 19
(731) MODERNE INVESTERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi marketingowe, 37 budownictwo, 
42 architektura.

(210) 503566 (220) 2019 08 19
(731) KŁYCIŃSKA BARBARA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) kapellove_love
(510), (511) 25 kapelusze, czepki kąpielowe, czapki, cylindry, 
berety, mitry, kapelusze papierowe, nauszniki, woalki, turba-
ny, szkielety do kapeluszy, mycki, berbety, kwefy.
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(210) 503584 (220) 2019 08 19
(731) STUDIO DN DESIGN GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) GO PARTY
(510), (511) 29 wytłoczone i granulowane lub w inny spo-
sób wytworzone lub przetworzone produkty ziemniacza-
ne do wyrobu przekąsek, chipsy ziemniaczane, pieczone, 
suszone, solone, przyprawiane, wyłuskane i spreparowane 
orzechy, orzechy nerkowce, orzechy pistacjowe bez łupin, 
migdały, orzechy ziemne, owoce konserwowane, gotowa-
ne i suszone, 30 lizaki, wyroby cukiernicze, słodycze, cukier-
ki, wytłoczona i granulowana lub w inny sposób wytwo-
rzona lub przetworzona tapioka, maniok, ryż, kukurydza, 
pszenica lub inne wyroby zbożowe do przekąsek, przypra-
wione ciastka i precle, batoniki muesli, składające się głów-
nie z orzechów, suszonych owoców, przetworzonych ziaren 
zbóż, czekolada i produkty czekoladowe, sosy, batony lu-
krecjowe, cukiernictwo, biszkopty,, bułeczki słodkie, bułki, 
chałwa, produkty zbożowe, choinki jako słodycze, słody-
cze ozdobne, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje 
na bazie czekolady, galaretki owocowe, słodycze, gofry, 
guma do żucia nie do celów medycznych, herbata, napoje 
na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki 
petit-beurre, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, 
wyroby z kakao, karmelki, krakersy, kukurydza prażona, lody 
spożywcze, marcepan, cukierki miętowe, miód, lody spo-
żywcze z mrożonego jogurtu, Muesli, napoje czekoladowe 
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, orzechy arachido-
we, wyroby cukiernicze na bazie orzechów, cukierki w pa-
stylkach, płatki kukurydziane, pomadki, pralinki, przekąski 
ryżowe, przekąski zbożowe, puddingi, ciastka ryżowe, sło-
dycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, lody sorbet, 
sosy do polewania deserów, tortille, przekąski ze zboża.

(210) 503599 (220) 2019 08 19
(731) WENTA ŁUKASZ MATEUSZ FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA MEGACHATY, Lębork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MODRO

(531) 29.01.12, 27.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.21, 27.05.24, 14.07.15, 14.07.16, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.12

(510), (511) 7 urządzenia do lutowania, elektryczne urzą-
dzenia do spawania, urządzenia ogrodnicze napędzane 
elektrycznie, urządzenia do lutowania, elektryczne, uniwer-
salne urządzenia wysokociśnieniowe do czyszczenia, urzą-
dzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny 
i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do ob-
róbki powierzchni, maszyny, obrabiarki oraz narzędzia 
i urządzenia o napędzie elektrycznym do mocowania i łą-
czenia, wiertarki elektryczne, wkrętarki elektryczne, nożyce 

elektryczne, zamiatarki elektryczne, sprężarki elektryczne, 
noże elektryczne, piły elektryczne, pompy elektryczne, 
gwoździarki elektryczne, mieszarki elektryczne, dmuchawy 
elektryczne, lutownice elektryczne, spawarki elektryczne, 
wyciągarki elektryczne, elektryczne narzędzia wiertnicze, 
pistolety natryskowe elektryczne, elektryczne młoty uda-
rowe, przenośne narzędzia elektryczne, zasilacze elektrycz-
ne, bezprzewodowe wiertarki elektryczne, elektryczne 
piły łańcuchowe, elektryczne pompy wodne, elektryczne 
wciągniki linowe, elektryczne piły do drewna, elektryczne 
wibratory do betonu, maszyny i urządzenia tnące, wiercą-
ce, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny, 
obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elek-
trycznym, do mocowania i łączenia, tarcze tnące do użytku 
jako części maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami 
elektrycznymi, 8 narzędzia ręczne budowlane, do naprawy 
i konserwacji, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, 
ostrzenia i obróbki powierzchni, urządzenia do zdejmowa-
nia izolacji z przewodów i przecinacze (ręcznie obsługiwa-
ne), urządzenia tnące do bloków, tarcze ścierne do użytku 
z narzędziami ręcznymi, wiertła, wiertła do drążenia, wier-
tła do muru przeznaczone do narzędzi ręcznych, wiertła 
do narzędzi obrotowych (narzędzia obsługiwane ręcznie), 
wymienne ostrza wkrętaka do wkrętaków ręcznych, tarcze 
ścierne jako części do narzędzi ręcznych, tarcze ścierne 
jako narzędzie ręczne, tarcze tnące [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], tarcze tnące do użytku wraz z narzędziami stero-
wanymi ręcznie, 9 urządzenia do regulowanego zasilania, 
aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, 
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, elektryczne urządzenia alarmowe, elektro-
niczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, urzą-
dzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do pomiaru 
oporności, urządzenia do pomiaru rezystancji, dzwonki 
alarmowe, dzwonki sygnalizacyjne, dzwonki alarmowe 
elektryczne, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami 
do budowy.

(210) 503626 (220) 2019 08 19
(731) GSP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź; AQUAFILTER EUROPE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aqua filter

(531) 29.01.12, 26.11.13, 01.01.04, 27.05.01
(510), (511) 11 filtry do wody, podzespoły i akcesoria filtrów 
do wody.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 503640 (220) 2019 08 20
(731) STOWARZYSZENIE EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU 

REGIONALNEGO, Sucha Beskidzka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeleAnioł

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna, domowa 
opieka pielęgniarska, opieka pielęgniarska, opieka paliatyw-
na, 45 usługi osobiste i społeczne.

(210) 503683 (220) 2019 08 20
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA VEGE MAMA
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonal-
ne, kosmetyki do stylizacji włosów, kosmetyki przeznaczone 
do mycia i pielęgnacji ciała i twarzy.

(210) 503684 (220) 2019 08 20
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA BOTANICAL CLAYS
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonal-
ne, kosmetyki do stylizacji włosów, kosmetyki przeznaczone 
do mycia i pielęgnacji ciała i twarzy.

(210) 503698 (220) 2019 08 22
 (310) 88/515588 (320) 2019 07 15 (330) US
(731) Skyworks Solutions, Inc., Woburn, US
(540) (znak słowny)
(540) SWKS
(510), (511) 9 urządzenia półprzewodnikowe, elektryczne 
i elektroniczne elementy składowe, układy scalone, półprze-
wodnikowe i elektroniczne urządzenia do użytku w sprzęcie 
do łączności, telekomunikacji i przetwarzania sygnału audio, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania lub regulacji energii 
elektrycznej.

(210) 503736 (220) 2019 08 23
(731) ROCK AND ROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) SUSHI PIZZA Rock&Roll

(531) 11.01.03, 11.01.06, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracji i usługi restauracyjne, usługi 
kawiarni, usługi barowe, usługi restauracji sushi, usługi pizzerii.

(210) 503752 (220) 2019 08 23
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE, 

Grajewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) łaciate bez laktozy

(531) 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania produktów mlecznych, 29 pro-
dukty mleczne, masło, masło z dodatkiem oleju, masło 
czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne produkty, 
twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, 
sery, produkty seropodobne, serki, serki kremowe, serki ho-
mogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze 
jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery 
mleczne, serwatka, kefir, maślanka, zabielacze do kawy i her-
baty na bazie mleka lub białka, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz 
poprzez ofertę bezpośrednią mleka i produktów mlecznych, 
usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne.

(210) 503757 (220) 2019 08 23
(731) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROWEROWA STOLICA POLSKI

(531) 27.05.01, 01.17.11, 29.01.13, 18.01.05
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, w tym aplikacje kom-
puterowe do pobrania, aplikacje na urządzenia przenośne 
(aplikacje mobilne), aplikacje do pobrania, programy kompu-
terowe, publikacje elektroniczne do pobrania, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, w tym reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie in-
formacji o działalności sportowej i zawodach sportowych 
za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, 
38 agencje informacyjne, przekazywanie informacji za pomo-
cą środków elektronicznych, elektroniczna transmisja danych, 
wiadomości i informacji, interaktywne usługi telekomunikacyj-
ne, mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmi-
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sji treści sportowych i rozrywkowych, telekomunikacja infor-
macyjna (w tym strony internetowe), telematyczne wysyłanie 
informacji, użytkowanie systemów łączności elektronicznej, 
41 rozrywka, w tym informacja o imprezach rozrywkowych, 
organizowanie konkursów, loterii, działalność sportowa i kul-
turalna, w tym organizowanie i przeprowadzanie zawodów 
sportowych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach 
sportowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, wido-
wisk, wystaw w celach sportowych, kulturalnych lub eduka-
cyjnych.

(210) 503760 (220) 2019 08 23
(731) PODWOJSKI PIOTR INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEL DOKTOR.PL +48 731 964 572 WIZYTY LEKARSKIE 

NA PÓŁWYSPIE HELSKIM

(531) 16.01.11, 19.13.22, 24.17.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 44 wizyta lekarska w domu pacjenta, przychod-
nia lekarska na Półwyspie Helskim.

(210) 503765 (220) 2019 08 26
(731) PASTUSZAK-GŁODZIK PAULINA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) WYSSANE Z PALCA
(510), (511) 16 wydawnictwa papierowe drukowane, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publika-
cje w formie papierowej drukowanej, 35 usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego i prowadzenia sprzedaży, w tym 
także przez Internet, towarów: kosmetyki, lakiery do paznokci, 
środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznok-
ci, sztuczne paznokcie, preparaty do przedłużania paznokci, 
elementy ozdobne do paznokci, usługi organizacji targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama, 
promocja przez Internet, w tym na portalach internetowych 
jak Facebook, YouTube, Instagram itp., produkcja filmów rekla-
mowych, marketing internetowy, marketing w Internecie, pu-
blikowanie tekstów sponsorowanych, 38 rozpowszechnianie 
programów i informacji dotyczących stylizowania paznokci 
za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, w tym 
na portalach internetowych jak Facebook, YouTube, Instagram 
itp., 41 instruktaże, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
edukacja (nauczanie), kształcenie praktyczne (pokazy), spraw-
dziany edukacyjne: z zakresu szkoleń ze stylizacji paznokci 
w teorii i w praktyce, szkolenia indywidualne, warsztaty z tech-
nik zdobień, pakiety szkoleniowe ze stylizacji paznokci, szko-
lenia teoretyczne i praktyczne w zakresie stylizacji paznokci, 
produkcja i dystrybucja filmów innych niż reklamowych, usłu-
gi wydawnicze, produkcja filmów innych niż reklamowych, 
produkcja filmów na nośnikach wideo, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie 
zdjęć lub filmów w formie elektronicznej w tym w Internecie, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizo-
wanie konkursów piękności z zakresu stylizacji paznokci.

(210) 503789 (220) 2019 08 26
(731) EL-SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA EL-SIGMA POLSKIE HURTOWNIE 

ELEKTRYCZNE

(531) 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 oświetleniowe (materiały-), 9 baterie elek-
tryczne, bezpieczniki [elektryczność], elektryczne (instala-
cje-), kable elektryczne, rozdzielacze (szafy-) [elektryczność], 
skrzynki do przyłączy [elektryczność], sterownicze (tablice-) 
[elektryczność], światłowody (kable-), wyłączniki elektryczne, 
zaciski [elektryczność], złącza elektryczne, złączki [elektrycz-
ność], 11 lampy elektryczne, lampy uliczne, latarnie oświetle-
niowe, oświetlenie (lampy-), oświetlenie (żarówki-), żarówki 
elektryczne, żarówki oświetleniowe, żarniki do lamp (elek-
tryczne-), 17 taśmy izolacyjne, 35 doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, 39 dostarczanie 
towarów.

(210) 503811 (220) 2019 08 26
(731) BEKER WOJCIECH, MIELCZAREK DANUTA, 

MIELCZAREK PAWEŁ, STRUZIK JAROSŁAW 
ENDOPRACTICA SPÓŁKA CYWILNA, Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENDOPRACTICA

(531) 24.13.09, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 konsultacje medyczne, poradnictwo me-
dyczne, usługi medyczne, badania medyczne, kliniki me-
dyczne, usługi klinik zdrowia [medyczne], świadczenie po-
mocy medycznej, zapewnianie leczenia medycznego.

(210) 503847 (220) 2019 08 27
(731) SKŁADNIKIEWICZ MICHAŁ, Oberrieden, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAGED OUT!

(531) 16.01.06, 27.05.01, 16.01.07, 16.01.08
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobra-
nia, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga-
zynów, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośni-
kach komputerowych, czasopisma elektroniczne, podcasty, 
podcasty do pobrania, 16 publikacje drukowane, publikacje 
drukowane dotyczące komputerów, publikacje periodyczne 
drukowane.



Nr  ZT41/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

(210) 503850 (220) 2019 08 27
(731) STACHOWICZ MARCIN COLD WATER STUDIO, Przyłęk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ez1

(531) 26.01.03, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież męska, odzież damska i dziecięca, 
odzież sportowa i turystyczna, bielizna, nakrycia głowy, sza-
liki, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, skarpety, obuwie, 
35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach i punktach 
wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży za pośrednic-
twem Internetu następujących towarów: etui na telefony 
komórkowe i tablety, podkładki pod myszkę, torby, plecaki, 
saszetki, portfele, paski, kosmetyczki, serwety, bieżniki, pod-
kładki pod naczynia, przypinki, breloki, poszewki na podusz-
ki, kubki, szklanki, kubki termiczne, bidony, butelki.

(210) 503858 (220) 2019 08 27
(731) PRODUKCJA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH CONNECTOR 

SPÓŁKA JAWNA MAREK KOCIOK, WOJCIECH 
KONIECZKO, Bytom

(540) (znak słowny)
(540) Produkcja Elementów Złącznych CONNECTOR
(510), (511) 6 materiały kolejowe, metalowe złączne ele-
menty nawierzchni kolejowej lub systemów przytwierdza-
nia szyn, w tym łapki kolejowe, pierścienie sprężyste, śruby, 
nakrętki, wkręty, łapki, podkładki, łubki (nakładki stykowe) 
do szyn, kotwy torowe, szyniaki, poprzeczki torowe, 20 ele-
menty z tworzyw sztucznych stosowane w nawierzchni ko-
lejowej, w tym przekładki, wkładki i dyble.

(210) 503862 (220) 2019 08 27
(731) PODGÓRNIAK KRZYSZTOF, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKUTNIK

(531) 15.07.07, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały do modelowania, pasta do mo-
delowania, glina do modelowania, tworzywa sztuczne 
do modelowania, masy specjalne do modelowania, mate-
riały do modelowania dla artystów, wosk do modelowania 
nie do celów stomatologicznych, materiały przeznaczone 
dla artystów, pędzle do nanoszenia farb, kleje do celów 
majsterkowania, kleje do użytku artystycznego, artystyczne 
i rzemieślnicze zestawy do malowania, książki, książki infor-
macyjne, książki edukacyjne, książki z obrazkami, 28 zabawki, 
zabawki drewniane, zabawki modułowe, zabawki edukacyj-
ne, zabawki dla dzieci, wieloczęściowe zabawki konstrukcyj-
ne, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki wykona-
ne z drewna, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawki sprze-
dawane w formie zestawów, zestawy modelarskie, modele 
będące zabawkami, zabawkowe hobbystyczne zestawy mo-
delarskie, zestawy modeli do składania jako zabawki, mode-

le z tworzyw sztucznych będące zabawkami, modelowane 
figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych, zestawy modeli 
w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, sprzedawane 
w kompletach zestawy części do składania modeli, sprzeda-
wane w całości zestawy do konstrukcji modeli przeskalowa-
nych, 40 drukowanie, drukowanie szablonów, drukowanie 
wzorów, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, dru-
kowanie fotograwiury, drukowanie offsetowe, drukowanie 
wklęsłe, drukowanie cyfrowe, usługi drukowania, drukowa-
nie portretów, drukowanie litograficzne, drukowanie 3D, 
usługi wykańczania druków, wytrawianie fotograficzne dru-
ków, usługi wykańczania druków, cięcie druków, drukowanie 
wzorów dla osób trzecich, usługi w zakresie drukowania ma-
teriałów papierniczych, drukowanie, na zamówienie, nazw 
firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promo-
cyjnych i reklamowych, laminowanie, laminowanie papieru, 
laminowanie tworzyw sztucznych, laminowanie arkuszy 
z tworzyw sztucznych, usługi składania druku, introligator-
stwo, usługi modelarskie.

(210) 503877 (220) 2019 08 27
(731) ŁABNO TOMASZ JANUSZ BADUM, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) BADUMSHOP
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkt informacji kon-
sumenckiej], elektroniczne przetwarzanie zamówień, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
administrowanie sprzedażą, usługi reklamowe, marketing 
cyfrowy, usługi marketingowe, usługi współpracy z bloge-
rami, usługi zarządzania społecznością online, wprowadza-
nie na rynek nowych produktów, wydawanie i aktualizacja 
tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam osób trzecich, 
wydawanie ulotek reklamowych, wsparcie w dziedzinie ko-
mercjalizacji produktów, usługi wprowadzania produktów 
na rynek, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i pro-
mocja), usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie 
strategii rozwoju marki, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, nabywanie towarów i usług dla innych firm, 
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, 
usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecię-
cymi, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów 
domowych, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne 
dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem me-
dycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjotera-
pii, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami hi-
gienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tkaninami.
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(210) 503879 (220) 2019 08 27
(731) WALICZEK SZYMON MACIEJ VALDIS, Zabrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STEVENS

(531) 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z meta-
li szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych kla-
sach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy ze-
garmistrzowskie i chronometryczne, 18 skóra i imitacje skóry, 
wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry 
zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki 
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby 
rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 503882 (220) 2019 08 27
(731) SKŁADNIKIEWICZ MICHAŁ, Oberrieden, CH
(540) (znak słowny)
(540) Gynvael Coldwind
(510), (511) 41 udostępnianie publikacji elektronicznych 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobra-
nia, usługi szkoleniowe w dziedzinie oprogramowania kom-
puterowego, usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa 
komputerowego, bezpieczeństwa internetowego i bezpie-
czeństwa danych, 42 programowanie komputerowe, projek-
towanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, projektowanie i opracowywa-
nie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa danych, badania naukowe z dziedziny bezpie-
czeństwa komputerowego, bezpieczeństwa internetowego 
i bezpieczeństwa danych.

(210) 503883 (220) 2019 08 27
(731) SKŁADNIKIEWICZ MICHAŁ, Oberrieden, CH
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.04
(510), (511) 41 udostępnianie publikacji elektronicznych 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobra-
nia, usługi szkoleniowe w dziedzinie oprogramowania kom-
puterowego, usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa 
komputerowego, bezpieczeństwa internetowego i bezpie-
czeństwa danych, 42 programowanie komputerowe, projek-
towanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, projektowanie i opracowywa-
nie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bez-

pieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa danych, badania naukowe z dziedziny bezpie-
czeństwa komputerowego, bezpieczeństwa internetowego 
i bezpieczeństwa danych.

(210) 503884 (220) 2019 08 27
(731) SKŁADNIKIEWICZ MICHAŁ, Oberrieden, CH
(540) (znak słowny)
(540) paged out
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobra-
nia, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga-
zynów, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośni-
kach komputerowych, czasopisma elektroniczne, podcasty, 
podcasty do pobrania, 16 publikacje drukowane, publikacje 
drukowane dotyczące komputerów, publikacje periodyczne 
drukowane.

(210) 503901 (220) 2019 08 28
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nature ON THE ESSENCE OF NATURAL EXTRACTS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 503915 (220) 2019 08 28
(731) PUSZKO MARIUSZ, Izabelin C
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINCI HOME

(531) 26.01.11, 26.01.12, 07.01.09, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 9 systemy zarządzania budynkami [BMS], inteli-
gentne zamki do drzwi, inteligentne bramy do komunikacji, 
oprogramowanie do inteligentnej produkcji, karty inteli-
gentne [karty z układem scalonym], inteligentne bramy 
do wstępnego przetwarzania danych, oprogramowanie 
do inteligentnego rozpoznawania znaków [ICR], czyste elek-
troniczne karty chipowe [czyste karty inteligentne], czyste 
karty z obwodami scalonymi [czyste karty inteligentne], in-
teligentne bramy do analizy danych w czasie rzeczywistym, 
urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z kompute-
rami i innymi urządzeniami inteligentnymi, systemy auto-
matyki domowej, oprogramowanie do automatyki domo-
wej, urządzenia sterujące oświetleniem, sterowniki elektro-
niczne, sterowniki programowalne, programowalne sterow-
niki do urządzeń i przyrządów do oświetlania, automatycz-
ne systemy sterowania dostępem, automatyczne systemy 
kontroli dostępu, automatyczne systemy wykrywania dro-
nów, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania 
ogrzewaniem, mechanizmy kontroli dostępu, elektryczne 
systemy kontroli dostępu, biometryczne systemy kontroli 
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dostępu, automatyczne urządzenia do zabezpieczania do-
stępu, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektrycz-
ne urządzenia do kontroli dostępu, karty kontroli dostępu 
[magnetyczne lub kodowane], elektryczne urządzenia 
do zabezpieczania dostępu, punkty dostępu do sieci lokal-
nych [LAN], elektroniczny system kontrolowania dostępu 
do budynków, oprogramowanie do uzyskiwania dostępu 
do treści, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi 
ryglowanych, kurtyny świetlne bezpieczeństwa obwodo-
wej kontroli dostępu [pac], oprogramowanie komputerowe 
do autoryzacji dostępu do baz danych, sprzęt komputerowy 
do zdalnego dostępu i przesyłania danych, oprogramowa-
nie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczają-
cych i dostępu do budynków, oprogramowanie komputero-
we do wykorzystania w celu kontroli dostępu do kompute-
ra, kurtyny świetlne bezpieczeństwa do systemów kontroli 
dostępu do obszaru [AAC], automatyczne urządzenia kon-
troli dostępu, serwery do automatyzacji domu, czujniki, de-
tektory drgań, detektory ruchu, detektory podczerwieni, 
detektory mikrofal [radar], detektory magnetyczne, urządze-
nia do monitorowania, elektroniczne urządzenia do lokali-
zacji obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, 
elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektronicz-
ne urządzenia nawigacyjne, alarmy, zabezpieczenia prze-
pięciowe, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnali-
zacyjne, elektroniczne znaczniki, podzespoły elektrotech-
niczne, krzemowe układy scalone, chipy [układy scalone], 
komponenty elektryczne i elektroniczne, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowa-
nia, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, urzą-
dzenia do automatycznej regulacji, aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, przełączniki czasowe au-
tomatyczne, dotykowe panele sterowania, urządzenia zdal-
nego sterowania, elektryczne urządzenia zdalnego sterowa-
nia, piloty zdalnego sterowania, urządzenia elektryczne 
do sterowania, urządzenia zdalnego sterowania na pod-
czerwień, instalacje automatyczne do sterowania dostę-
pem, urządzenia do sterowania energią elektryczną, apara-
tura elektroniczna do zdalnego sterowania, urządzenia 
do sterowania prądem elektrycznym, konsole do sterowa-
nia urządzeniami i przyrządami oświetleniowymi, urządze-
nia do zdalnego sterowania do użytku domowego, aparatu-
ra i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycz-
nej, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowa-
nia elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogra-
mowanie komputerowe do głosowego sterowania kompu-
terem i jego obsługi, bezprzewodowe urządzenia do zdal-
nego sterowania do przenośnych urządzeń elektronicznych 
i komputerów, osprzęt do oświetlenia ściennego [przełącz-
niki], zamki elektryczne, urządzenia do regulowania tempe-
ratury [termostaty], wideofony, terminale wprowadzania 
danych, terminale wyprowadzania danych, terminale multi-
medialne, terminale komunikacji bezprzewodowej, opro-
gramowanie komputerowe, oprogramowanie interfejsów, 
oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs 
programowania aplikacji (API), oprogramowanie kompute-
rowe [programy] do zarządzania bazami danych, oprogra-
mowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania 
informacji i danych, oprogramowanie, oprogramowanie 
użytkowe, oprogramowanie gier, oprogramowanie interfej-
sowe, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje 
biurowe i biznesowe, aplikacje komputerowe do pobrania, 
aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, serwery w chmurze, oprogramowanie 

do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do monito-
rowania sieci w chmurze, oprogramowanie do pobrania 
do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe 
do usług przetwarzania w chmurze, komputerowe bazy da-
nych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami 
oraz do baz danych, systemy przetwarzania danych, urzą-
dzenia sztucznej inteligencji, oprogramowanie do sztucznej 
inteligencji do monitoringu, oprogramowanie do sztucznej 
inteligencji do analizy, oprogramowanie do sztucznej inteli-
gencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie do sztucznej 
inteligencji do samochodów autonomicznych, oprogramo-
wanie do sztucznej inteligencji do pojazdów, oprogramo-
wanie typu sztuczna inteligencja, oprogramowanie związa-
ne ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi 
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w za-
kresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z oświetleniem, gromadzenie i systematyzowanie informa-
cji w komputerowych bazach danych, kompilacja danych 
dla osób trzecich, tworzenie komputerowych baz danych, 
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakre-
sie wyboru nabywanych towarów, dostarczanie informacji 
marketingowych, dostarczanie informacji handlowych, 
skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie baza-
mi danych, skomputeryzowane zarządzanie biurem, zarzą-
dzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 
usługi przetwarzania danych, gromadzenie danych, prze-
twarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 
37 instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, usługi do-
radcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynko-
wej, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), usługi elektryków, 
usługi instalacji komputerów, usługi doradztwa budowlane-
go, usługi instalacji maszyn, usługi konserwacji kompute-
rów, usługi naprawy komputerów, usługi wykonawców in-
stalacji elektrycznych, usługi układania przewodów elek-
trycznych, usługi w zakresie instalowania alarmów, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi 
doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi doradcze 
dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, usługi do-
radcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, usługi 
diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, 
usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetlenio-
wych, usługi informacyjne związane z instalacją systemów 
zabezpieczających, usługi informacyjne w zakresie konser-
wacji systemów zabezpieczających, 42 pisanie programów 
komputerowych, tworzenie programów komputerowych, 
opracowywanie sieci komputerowych, edycja programów 
komputerowych, projektowanie systemów komputero-
wych, instalowanie programów komputerowych, tworzenie 
platform komputerowych, aktualizacja programów kompu-
terowych, projektowanie komputerowych baz danych, inte-
gracja systemów i sieci komputerowych, konfiguracja syste-
mów i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywa-
nie systemów komputerowych, monitoring systemów kom-
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, aktualizowanie 
programów komputerowych na rzecz osób trzecich, usługi 
doradcze w zakresie projektowania systemów komputero-
wych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania 
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komputerowego dla systemów komputerowych, udostępnia-
nie programów komputerowych ze sztuczną inteligencją 
w sieciach danych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakre-
sie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skompu-
teryzowanych transakcji, platformy do sztucznej inteligencji 
jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], tworzenie progra-
mów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, 
dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, projektowanie 
techniczne, projektowanie sprzętu komputerowego, projek-
towanie systemów oświetleniowych, projektowanie oprogra-
mowania sterowników, projektowanie systemów elektrycz-
nych, projektowanie systemów informatycznych, projektowa-
nie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie naukowe 
i technologiczne, projektowanie systemów informatycznych 
dotyczących zarządzania, projektowanie sprzętu do automa-
tyzacji biura, projektowanie oprogramowania do przetwarza-
nia tekstu, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
sterowników, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia systemowego, projektowanie oprogramowania kompute-
rowych baz danych, projektowanie i opracowywanie produk-
tów multimedialnych, doradztwo techniczne związane z pro-
jektowaniem, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowy-
wanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania 
danych, projektowanie oprogramowania do przetwarzania 
i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego do przetwarza-
nia tekstów, projektowanie oprogramowania do konwerto-
wania danych i treści multimedialnych z i na różne protokoły, 
doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy.

(210) 503919 (220) 2019 08 28
(731) DOBRE WINA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

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

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki, czekolada, pra-
linki, herbata, wyroby z kakao, kawa, 32 piwo, wody mine-
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów, 33 napoje alkoholowe, w szczególności 
wina, wina musujące, brandy, koniak, wódka, 35 usługi w za-
kresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, wód mineral-
nych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, 
napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych 
preparatów do produkcji napojów, napojów alkoholowych, 
w szczególności win, win musujących, brandy, koniaku, wód-
ki, żywności i wyrobów tytoniowych, usługi w zakresie bada-
nia rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe.

(210) 503922 (220) 2019 08 28
(731) JANOWSKI PAWEŁ P.P.H.U. BIG SPORT, Lubochnia
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FOOTBALL CLUB DEVS NOBIS HAEC OTIA FECIT

(531) 02.01.23, 03.07.09, 04.02.11, 18.03.05, 24.01.08, 24.01.09, 
24.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 25 odzież, odzież gimnastyczna, koszulki z krót-
kim rękawem, 40 drukowanie, druk sitowy, druk offsetowy, 
krawiectwo.

(210) 503925 (220) 2019 08 28
(731) WACHOWICZ SZYMON MICHAŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICA HERBS

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 cayenne plus piperyna - suplement diety, gol-
denseal wyciąg - suplement diety, cynamon wyciąg - suple-
ment diety, red clover wyciąg - suplement diety, vitex wy-
ciąg - suplement diety, schisandra wyciąg - suplement diety, 
yucca wyciąg - suplement diety, żeń-szeń koreański wyciąg 
- suplement diety, imbir wyciąg - suplement diety, graviola 
wyciąg - suplement diety, goldenseal wyciąg - suplement 
diety, ashwagandha ekstrakt - suplement diety, astragalus 
ekstrakt - suplement diety, sarsaparilla - smilax ekstrakt - su-
plement diety, tarczyca bajkalska ekstrakt - suplement diety, 
dzika róża / naturalna witamina C ekstrakt - suplement diety, 
amigdalina / witamina B17, ekstrakt - suplement diety, hout-
tuynia ekstrakt - suplement diety, echinacea ekstrakt - suple-
ment diety, reishi ekstrakt - suplement diety, bacopa / brah-
mi ekstrakt - suplement diety, piperyna ekstrakt - suplement 
diety, tarczyca bajkalska ekstrakt - suplement diety, kudzu 
ekstrakt - suplement diety, złocień maruna / feverfew ekstra - 
suplement diety, astaksantyna - suplement diety, kwas hialu-
ronowy - suplement diety, garcinia HCA ekstrakt - suplement 
diety, dong quai ekstrakt - suplement diety, kurkuma - suple-
ment diety, yerba mate ekstrakt - suplement diety, głóg  / 
/ hawthorn ekstrakt - suplement diety, gotu kola ekstrakt - 
suplement diety, koenzym Q10 - suplement diety, kwas al-
fa-liponowy (ALA) - suplement diety, maca ekstrakt - suple-
ment diety, moringa ekstrakt - suplement diety, resweratrol 
250 - suplement diety, ashwagandha ekstrakt - suplement 
diety, szczeć ekstrakt - suplement diety, pestki winogron eks-
trakt - suplement diety, żeń-szeń syberyjski ekstrakt - suple-
ment diety, liść oliwki ekstrakt - suplement diety, sarsaparilla 
ekstrakt - suplement diety, cordyceps mycelium sproszkowa-
ne - suplement diety, andrografis extract - suplement diety.
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(210) 503937 (220) 2019 08 29
(731) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - 

-  PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZH NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA 

PUBLICZNEGO od 1918 r.

(531) 26.11.05, 26.11.13, 26.01.06, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów 
[szkolenie], usługi szkoleniowe oraz dydaktyczne, 42 usługi 
badawcze, laboratoria badawcze, usługi analiz chemicznych, 
badania naukowe, usługi badań chemicznych, usługi ba-
dań biologicznych, usługi badań bakteriologicznych, usługi 
kontroli jakości (certyfikacja), testowanie jakości produktów 
do celów certyfikacji, kontrola żywności do celów certyfika-
cji jej koszerności, prace badawcze nad produktami, analizy 
wody, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
usługi arbitrażowe, licencjonowanie własności intelektualnej 
i praw autorskich.

(210) 503938 (220) 2019 08 29
(731) GRZENKOWICZ TOMASZ, Kartuzy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wodkan GRZENKOWICZ

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 19 konstrukcyjne elementy niemetalowe dla bu-
downictwa, rurociągi zasilające, niemetalowe, rury spustowe, 
niemetalowe, rury sztywne, niemetalowe, rury drenażowe, 
niemetalowe, rury kamionkowe, rury wodociągowe nieme-
talowe, 37 asfaltowanie, budowa i konserwacja rurociągów, 
budownictwo, nadzór budowlany, polerowanie pojazdów, 
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, 
rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, układanie na-
wierzchni drogowych, usługi hydrauliczne, wiercenie studni, 
wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wyna-
jem żurawi, 39 dostawa towarów, przewożenie, przewóz 
samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, spedy-
cja, transport, usługi kierowców, usługi rozładunku towarów, 
usługi transportu samochodami silnikowymi, wynajem sa-
mochodów, wynajem traktorów.

(210) 503941 (220) 2019 08 29
(731) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO -  

- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO 

PZH

(531) 26.01.06, 26.01.17, 26.11.05, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów 
[szkolenie], usługi szkoleniowe oraz dydaktyczne, 42 usługi 
badawcze, laboratoria badawcze, usługi analiz chemicznych, 
badania naukowe, usługi badań chemicznych, usługi ba-
dań biologicznych, usługi badań bakteriologicznych, usługi 
kontroli jakości (certyfikacja), testowanie jakości produktów 
do celów certyfikacji, kontrola żywności do celów certyfika-
cji jej koszerności, prace badawcze nad produktami, analizy 
wody, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
usługi arbitrażowe, licencjonowanie własności intelektualnej 
i praw autorskich.

(210) 503944 (220) 2019 08 29
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA BODY DIET
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, dezodoranty, kosme-
tyki, niemedyczne kremy, kosmetyki upiększające, kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, lotony do celów kosmetycznych, 
mleczka do celów kosmetycznych, maski kosmetyczne, my-
dła, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki 
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu 
oraz do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do demakija-
żu, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji, 
szampony, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne 
do płukania jamy ustnej, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, 
toniki kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, wody kolońskie, 
wody toaletowe, żele pod prysznic, niemedyczne żele do ce-
lów kosmetycznych.

(210) 503946 (220) 2019 08 29
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) SIMLERID
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u lu-
dzi.

(210) 503947 (220) 2019 08 29
(731) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - 

- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZH NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA 

PUBLICZNEGO od 1918 r.

(531) 26.11.05, 26.11.13, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów 
[szkolenie], usługi szkoleniowe oraz dydaktyczne, 42 usługi 
badawcze, laboratoria badawcze, usługi analiz chemicznych, 
badania naukowe, usługi badań chemicznych, usługi ba-
dań biologicznych, usługi badań bakteriologicznych, usługi 
kontroli jakości (certyfikacja), testowanie jakości produktów 
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do celów certyfikacji, kontrola żywności do celów certyfika-
cji jej koszerności, prace badawcze nad produktami, analizy 
wody, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
usługi arbitrażowe, licencjonowanie własności intelektualnej 
i praw autorskich.

(210) 503949 (220) 2019 08 29
(731) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO -  

- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO 

PZH

(531) 26.01.06, 26.01.18, 26.11.05, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów 
[szkolenie], usługi szkoleniowe oraz dydaktyczne, 42 usługi 
badawcze, laboratoria badawcze, usługi analiz chemicznych, 
badania naukowe, usługi badań chemicznych, usługi ba-
dań biologicznych, usługi badań bakteriologicznych, usługi 
kontroli jakości (certyfikacja), testowanie jakości produktów 
do celów certyfikacji, kontrola żywności do celów certyfika-
cji jej koszerności, prace badawcze nad produktami, analizy 
wody, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
usługi arbitrażowe, licencjonowanie własności intelektualnej 
i praw autorskich.

(210) 503952 (220) 2019 08 29
 (310) 302019102888 (320) 2019 03 06 (330) DE
(731) Zimmermann-Graeff & Müller GmbH, Zell/Mosel, DE
(540) (znak słowny)
(540) ALLURE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyłączeniem piwa).

(210) 503957 (220) 2019 08 29
(731) EURO-CART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) CAVOE
(510), (511) 12 wózki dziecięce, pokrowce wózków dzie-
cięcych, pokrycia wózków dziecięcych, osłony do wózków 
dziecięcych, uprzęże do wózków dziecięcych, samocho-
dowe foteliki dziecięce, dziecięce siedziska podwyższające 
do siedzeń pojazdów, szelki bezpieczeństwa do nosidełek 
dziecięcych do pojazdów, 20 łóżeczka dla dzieci, meble dla 
niemowląt, przewijaki, maty do przewijania niemowląt, cho-
dziki dla dzieci, kojce, maty do kojców dziecięcych, wysokie 
krzesła dla dzieci, krzesełka do karmienia dla dzieci, krzesełka 
dla niemowląt, krzesełka kąpielowe dla niemowląt, siedzenia 
przystosowane do niemowląt, leżaczki dziecięce typu bujaki.

(210) 503960 (220) 2019 08 29
(731) SKUPIŃSKA MAŁGORZATA FIRMA USŁUGOWO- 

-PODUKCYJNA PROFALMET, Kalisz
(540) (znak słowny)

(540) PROFALMET
(510), (511) 6 metalowe elementy i materiały budowlane 
i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, metalowe budynki 
i konstrukcje przenośne, metalowe materiały nieprzetworzo-
ne, stopy aluminium, stal, materiały konstrukcyjne metalowe, 
stopy metali nieszlachetnych, śruby metalowe, stemple jako 
podpory metalowe, statuetki z metali nieszlachetnych, szyldy 
metalowe, zawory metalowe, stopy stali, rudy miedzi, brąz, 
mosiądz, barierki bezpieczeństwa z metalu, metalowe barierki, 
ościeżnice metalowe, obudowy metalowe na schody, prze-
grody metalowe, rury i rurki metalowe, przewody giętkie i wy-
posażenie do nich, w tym zawory metalowe, słupy metalowe 
ze stali, stopy stali, sworznie metalowe, zamknięcia do butelek 
metalowe, zamknięcia do pojemników metalowe, blacha, bla-
cha aluminiowa, blacharskie materiały budowlane, ocynkowa-
na gruba blacha stalowa, blacha do pokrycia dachu z metalu, 
bramy metalowe, bramy żelazne, drut, drut aluminiowy, drut 
spawalniczy, druty mosiężne, drut ze stali, haczyki z drutu, wią-
zania z drutu, drut metalowy z metali nieszlachetnych, kable, 
druty i łańcuchy, z metalu, przewody drutowe z metali nieszla-
chetnych, nieelektryczne, dysze, końcówki wylotowe z meta-
lu, nieautomatyczne metalowe dysze do dystrybucji paliwa, 
emblematy do pojazdów metalowe, formy, formy aluminio-
we, formy odlewnicze metalowe, metalowe konstrukcje, kon-
strukcje metalowe, konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje 
budowlane, konstrukcje metalowe dla budownictwa, rucho-
me ścianki działowe wykonane z metalu, przenośne konstruk-
cje metalowe, modułowe konstrukcje metalowe, zbiorniki 
metalowe, metalowe zbiorniki na wodę, zbiorniki komposto-
we z metalu, okucia stalowe, okucia metalowe, metalowe oku-
cia stolarskie, metalowe okucia do drzwi, złączki rur metalowe, 
ościeżnice metalowe, 7 maszyny budowlane, urządzenia 
do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obrób-
ki i przetwórstwa, maszyny odlewnicze i do formowania, ma-
szyny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny i urządze-
nia tnące, ścierające i ostrzące i do obróbki powierzchni, złącz-
ki metalowe do rur jako części maszyn, złącza uszczelniające 
jako części maszyn, złącza narożne jako części maszyn, zespoły 
zaworowe z metalu jako części maszyn, żeliwne części do rur 
jako części maszyn, zblocza śrubowe jako części maszyn, 
zbiorniki wyrównawcze jako części maszyn, zawory zwrotne 
z metalu jako części maszyn, zawory zwrotne wykonane 
z tworzyw sztucznych jako części maszyn, zawory zwrotne 
spalin jako części maszyn, zawory zamykane jako części ma-
szyn, zawory zamykające plastikowe jako części maszyn, za-
wory zamykające jako części maszyn, zawory szlamowe będą-
ce częściami maszyn, zawory suwakowe jako części maszyn, 
zawory sterujące jako części maszyn, zawory skrzydełkowe 
z metalu stanowiące części maszyn, zawory skrzydełkowe nie-
metalowe stanowiące części maszyn, zawory rozpylające jako 
części maszyn, zawory regulujące poziom jako części maszyn, 
zawory regulujące ciśnienie stanowiące części maszyn, zawo-
ry redukujące ciśnienie jako części maszyn, zawory redukcyjne 
jako części maszyn, zawory motylkowe stanowiące części ma-
szyn, zawory kulowe stanowiące części maszyn, zawory kon-
troli ciśnienia stanowiące części maszyn, zawory klapowe jako 
części maszyn, zawory kątowe stanowiące części maszyn, za-
wory hydrauliczne jako części maszyn, zawory dozujące sta-
nowiące części maszyn, zawory dozujące jako części maszyn, 
zawory do regulacji temperatury jako części maszyn, zawory 
do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn, zawory jako 
części maszyn, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, zawory 
bezpieczeństwa jako części maszyn, zawiesie belkowe jako 
części maszyn, zamiatarki elektryczne jako części maszyn, za-
gniataki jako części do maszyn, zaciski magnetyczne jako czę-
ści maszyn, wzmacniacze hydrauliczne stanowiące części ma-
szyn, wymienniki ciepła jako części maszyn, wyłapywacze 



Nr  ZT41/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 57

pyłu jako części maszyn, wkładki tnące jako części maszyn, 
wkładki przeciwwstrząsowe jako części maszyn, wkładki do ło-
żysk jako części maszyn, wieszaki jako części maszyn, wiertła 
ze standardowym chwytem jako części maszyn, wiertła 
z chwytem stożkowym jako części maszyn, wiertła o chwycie 
wielowypustowym jako części maszyn, wiertła centrujące sta-
nowiące części maszyn, wiertarki udarowe jako części do ma-
szyn, wiertarki do kamienia jako części maszyn, wielowypusty 
ewolwentowe jako części maszyn, wielowrzecionowe głowice 
wiertarek jako części maszyn, wielowrzecionowe głowice świ-
drów jako części maszyn, wielokrążki z kołami zębatymi czoło-
wymi jako części maszyn, wielokliny kwadratowe jako części 
maszyn, wentylatory będące częściami maszyn, wałki zwilża-
jące stanowiące części maszyn, wały turbin jako części ma-
szyn, wałki wrzecion jako części maszyn, wałki tnące jako czę-
ści maszyn, wałki przesiewające jako części maszyn, wałki jako 
części linii pakujących, walce prasujące jako części maszyn, 
walce okołkowane jako części maszyn, walce jako części ma-
szyn, walcarki mieszankowe do gumy stanowiące części ma-
szyn do mieszania gumy, wahacze jako części maszyn, uszczel-
nienia mechaniczne jako części maszyn, ustalacze przedmiotu 
obrabianego jako części maszyn, urządzenia sterujące napię-
ciem przędzy jako części maszyn, urządzenia pochłaniające 
dźwięk jako części systemów wydechowych do maszyn, urzą-
dzenia do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn, urzą-
dzenia do indeksowania przedmiotu obrabianego jako części 
maszyn, urządzenia do chłodzenia wierteł jako części maszyn, 
urządzenia do odzyskiwania ciepła jako części maszyn, urzą-
dzenia blokujące do narzędzi tnących jako części maszyn, 
uchwyty wiertarskie jako części maszyn, uchwyty tokarskie 
elektryczne jako części maszyn, uchwyty stałe jako części ma-
szyn, uchwyty samocentrujące jako części maszyn, uchwyty 
rdzeni jako części maszyn, uchwyty na narzędzia do obrabia-
rek do metalu jako części maszyn, uchwyty do wkładek tną-
cych jako części maszyn, uchwyty do ostrzy jako części ma-
szyn, uchwyty do części maszyn polerujących, uchwyty jako 
części maszyn, tympany jako części maszyn drukarskich, tuleje 
zaciskowe jako części maszyn, tuleje sprężyste jako części ma-
szyn, tuleje będące częściami maszyn, trzpienie jako części 
maszyn, tłumiki jako części maszyn, tłoki jako części maszyn, 
tłoczniki jako części maszyn, tarcze z włókna wulkanizowane-
go jako części maszyn, tarcze z materiału ściernego jako części 
maszyn, tarcze tnące do użytku jako części maszyn, tarcze szli-
fierskie jako części maszyn, tarcze ścierne będące częściami 
do maszyn, tarcze polerskie jako części maszyn, tarcze do po-
lerowania jako części maszyn, szpulki z metalu jako części ma-
szyn, szpulki dziewiarskie jako części maszyn, szpule jako czę-
ści maszyn, szczotki, sterowane elektrycznie części maszyn, 
szczotki elektryczne jako części maszyn, szczotki druciane jako 
części maszyn, szczotki do prądnic prądu stałego jako części 
maszyn, szczotki jako części maszyn, szczęki tnące jako części 
maszyn, świdry wiertnicze jako części maszyn, suporty jako 
części maszyn, świdry epoksydowe jako części do maszyn, 
stoły przesuwne do przedmiotów obrabianych jako części 
maszyn, stoły do pił stanowiące części maszyn, stoły do pił 
jako części maszyn, stojany stanowiące części maszyn, stem-
ple gumowe jako części maszyn, śruby upustowe nadmierne-
go ciśnienia stanowiące części maszyn, śrubowe zawory wy-
pływowe dla sprężonego powietrza jako części maszyn, śru-
bowe zawory wypływowe dla materiałów gazowych jako 
części maszyn, śrubowe zawory wypływowe dla cieczy hy-
draulicznych jako części maszyn, śrubowe zawory wypływo-
we dla materiałów płynnych jako części maszyn, sprzęgła wa-
łów jako części maszyn, sprzęgła przeciążeniowe jako części 
maszyn, sprzęgła hydrauliczne stanowiące części maszyn, 
sprężyny jako części maszyn, sprężyny będące częściami ele-
mentów antywibracyjnych do maszyn, sprężyny amortyzacyj-

ne będące częściami układu zawieszenia maszyn, smarownice 
jako części maszyn, ślizgi obrotowe jako części maszyn, skrzy-
nie wlewowe będące częściami maszyn do wytwarzania pa-
pieru, skrzynie biegów będące częściami maszyn, sita stoso-
wane w przemyśle celulozowym jako części maszyn, sita sto-
sowane w przemyśle papierniczym jako części maszyn, sita 
jako części maszyn, sita do drukowania na tekstyliach jako 
części maszyn, siewniki rzędowe jako części maszyn, rury sta-
nowiące wbudowane części maszyn, rury rozgałęźne jako czę-
ści maszyn, rury miedziane jako części maszyn, rury jako dopa-
sowane części maszyn, rury do kotłów jako części maszyn, rury 
ciśnieniowe z metalu jako części maszyn, rozwiertaki do rur 
jako części maszyn, rozwiertaki jako części maszyn, rozpylacze 
jako części maszyn, inne niż do celów medycznych, równiarki 
jako części maszyn, rewersyjne filtry przepływowe jako części 
maszyn, zawory jako części maszyn, regulatory jako części ma-
szyn, regulatory ciśnienia stanowiące części maszyn, regulato-
ry ciśnienia jako części maszyn, reduktory ciśnienia jako części 
maszyn, przyrządy tnące będące częściami maszyn, przyrządy 
do łączenia jako części maszyn, przycinarki drukarskie jako czę-
ści maszyn, przybory do frezowania jako części maszyn, prze-
wody spalinowe jako części maszyn, przesuwne wielowypu-
sty jako części maszyn, przesiewacze do sortowania rudy jako 
części maszyn, przesiewacze do sortowania żwiru jako części 
maszyn, przesiewacze do sortowania skał jako części maszyn, 
przesiewacze do oddzielania żwiru jako części maszyn, prze-
siewacze do oddzielania rud jako części maszyn, przenośniki 
do maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz ich czę-
ści i osprzęt, przekładnie zębate z kołami zmianowymi stano-
wiące części maszyn, przekładnie redukcyjne jako części ma-
szyn, przejściówki do wierteł narzędzi jako części maszyn, 
przeguby kulowe zawieszeń jako części maszyn, prowadnice 
sortujące jako części przemysłowych maszyn sortujących, 
próżniowe zawory sterujące jako części maszyn, prowadnice 
pił jako części maszyn, prowadnice maszynowe jako części 
maszyn, preizolowane łączone rury metalowe jako wbudowa-
ne części maszyn, precyzyjne przecinaki jako części maszyn, 
preizolowane łączone rury niemetalowe jako części maszyn, 
precyzyjne noże tokarskie jako części maszyn, precyzyjne na-
rzędzia do żłobienia jako części maszyn, precyzyjne maszyny 
do produkcji części silników turboodrzutowych, powierzchnie 
walcujące jako części maszyn do opakowań, popychacze krąż-
kowe jako części maszyn, pompy jako części maszyn, pompy 
cieplne jako części maszyn, pokrywy jako części maszyn, po-
krywy cylindrów jako części maszyn, pojedyncze płytki prze-
wodzące dyfuzyjne jako części maszyn, podgrzewacze wody 
jako części maszyn, podajniki posuwowo-zwrotne jako części 
maszyn, podajniki jako części maszyn, pochłaniacze dźwięku 
stanowiące części maszyn, pneumatyczne urządzenia 
do otwierania i zamykania drzwi jako części maszyn, płyty 
do maszyn grudkujących stanowiące części maszyn, plastiko-
we rury jako dopasowane części do maszyn, płaskie matryce 
jako części maszyn, pierścienie smarujące jako części maszyn, 
pierścienie osłon jako części maszyn, piasty kół będące czę-
ściami maszyn, pasy tnące jako części maszyn, ostrza do siecz-
karni jako części maszyn, ostrza do maszyn grudkujących sta-
nowiące części maszyn, ostrza jako części maszyn, osłony tarcz 
jako części maszyn, osłony łańcucha jako części maszyn, osie 
jako części maszyn, osełki do ostrzenia jako części maszyn, 
oprzyrządowanie do profilowania rolkowego jako części ma-
szyn, opryskiwacze rolnicze jako części maszyn, opryskiwacze 
ogrodnicze jako części maszyn, okładziny hamulców jako czę-
ści maszyn, obudowy łożysk stanowiące części maszyn, obu-
dowy łożysk jako części maszyn, obudowy filtrów będące czę-
ściami maszyn, obudowy jako części maszyn, obrotowe świ-
dry jako części maszyn, obrotowe noże oprawkowe jako części 
maszyn, obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy jako 
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części maszyn, obicia do zgrzeblarek jako części maszyn, noże 
obrotowe do metalu jako części maszyn, noże jako części ma-
szyn, nośniki przedmiotu obrabianego jako części maszyn, 
nietkane wałki będące częściami maszyn do użytku w polero-
waniu, nietkane taśmy stanowiące części maszyn do użytku 
w ścieraniu, nietkane tarcze będące częściami do maszyn 
do użytku w szorowaniu, nietkane dyski będące częściami ma-
szyn do użytku w czyszczeniu, niemetalowe zawory zwrotne 
jako części maszyn, narzędzia szlifierskie jako części maszyn, 
narzędzia ścierne będące częściami maszyn, narzędzia 
do ustawiania środków mocujących jako części maszyn, na-
rzędzia do strugania wzdłużnego jako części maszyn, narzę-
dzia do skrawania jednoostrzowe jako części maszyn, narzę-
dzia do przebijania otworów jako części maszyn, inne niż przy-
bory biurowe, narzędzia do cięcia metalu jako części maszyn, 
narzędzia do cięcia będące częściami maszyn, narzędzia jako 
części maszyn, napinacze dla systemu przenoszenia mocy 
przy napędzie bez końca jako części maszyn, młotki jako czę-
ści maszyn, miechy jako części maszyn, miechy będące czę-
ściami maszyn, metalowe złączki do rur jako części maszyn, 
metalowe zawory zamykające jako części maszyn, metalowe 
zawory jednokierunkowe jako części maszyn, metalowe za-
wory bezpieczeństwa jako części maszyn, metalowe krążki 
jako części maszyn, metalowe elementy rurowe izolowane 
cieplnie jako części maszyn, mechanizmy rozłączające jako 
części maszyn, mechanizmy do łączenia jako części maszyn, 
mechaniczne narzędzia tłoczące jako części maszyn, maźnice 
jako części maszyn, matryce wstępne jako części maszyn, ma-
tryce obrotowe jako części maszyn, matryce do maszyn grud-
kujących stanowiące części maszyn, powłoki ochronne 
do drukarek jako części maszyn, magnetyczne pozycjonery 
jako części maszyn, łyżki koszące do koparek jako części ma-
szyn, łyżki jako części maszyn, łożyska wałów jako części ma-
szyn, łożyska wałeczkowe jako części maszyn, łożyska do mon-
tażu jako części maszyn, łożyska i tuleje jako części maszyn, 
łożyska jako części maszyn, łapacze cieczy jako części maszyn, 
łańcuchy sworzniowe tulejkowe stanowiące części maszyn, 
łańcuchy podnośnikowe będące częściami maszyn, łańcuchy 
dźwigowe jako części maszyn, łańcuchy do podnośników jako 
części maszyn, laminowane sprężyny płytkowe stanowiące 
części maszyn, łączniki zaciskowe do rur jako części maszyn, 
łączniki do rur jako części maszyn, łączniki szpulek jako części 
maszyn przemysłowych, kurki spustowe stanowiące części 
maszyn, kurki z metalu jako części do maszyn, kurki bezdławi-
kowe jako części maszyn, kurki jako części do maszyn, kształtki 
rurowe rozgałęzieniowe metalowe jako części maszyn, krzyw-
ki stanowiące części maszyn, kruszarki udarowe jako części 
do maszyn, kroje nożowe jako części maszyn, krążki zawierają-
ce łożyska jako części maszyn, krążki jako części maszyn, kotły 
parowe do produkcji pary jako części maszyn, kotły parowe 
jako części maszyn, korby jako części maszyn, kopyta szewskie 
jako części maszyn, kopioramy jako części maszyn, kontrolery 
ciśnienia stanowiące części maszyn, kondensatory pary jako 
części maszyn, końcówki tnące jako części maszyn, końcówki 
noży jako części maszyn, końcówki do noży tokarskich jako 
części maszyn, kompresory jako części maszyn i silników, ko-
lektory dystrybucyjne, stanowiące części maszyn i silników, 
koła zębate śrubowe będące częściami maszyn, koła zębate 
czołowe jako części maszyn, koła zębate będące częściami 
do maszyn, koła ścierne jako części maszyn, koła szlifierskie 
jako części maszyn, koła pasowe stanowiące części maszyn, 
koła pasowe jałowe będące częściami maszyn, koła ostrzące 
jako części elektrycznych maszyn, kleszcze hydrauliczne jako 
części maszyn budowlanych, zawory klapowe jako części ma-
szyn, kamienie szlifierskie jako części do maszyn, kamienie 
młyńskie jako części maszyn, jednokierunkowe klapy z metalu 
jako części maszyn, hydrauliczne urządzenia do otwierania 

i zamykania drzwi jako części maszyn, hydrauliczne przemien-
niki momentu obrotowego jako części maszyn nie do pojaz-
dów lądowych, hamulce taśmowe jako części maszynowe 
nie do pojazdów lądowych, hamulce tarczowe stanowiące 
części maszyn, hamulce stożkowe stanowiące części maszyn, 
hamulce klockowe jako części maszyn nie do pojazdów lądo-
wych, grzebienie stanowiące części maszyn, gratowniki obro-
towe jako części maszyn, głowice wiertarskie jako części ma-
szyn, gniazda jako części maszyn, głowice nożowe jako części 
maszyn, głowice natryskowe jako części maszyn, głowice na-
pinające będące częściami maszyn, głowice cylindrów wyko-
nane z odlewów ze stopów metali lekkich jako części maszyn, 
gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowla-
nych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe 
będące częścią gąsienic maszyn górniczych, gąsienice gumo-
we będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, garnki kon-
densacyjne jako części maszyn, frezy śrubowe jako części ma-
szyn, frezy obrotowe jako części maszyn, frezarki pionowe jako 
części maszyn, formy odlewnicze z metalu jako części maszyn, 
formy do użytku w produkcji jako części maszyn, formy do od-
lewania produktów z tworzyw sztucznych jako części maszyn, 
formy do odlewania ciśnieniowego jako części maszyn, formy 
do kucia produktów metalowych jako części maszyn, formy 
jako części maszyn, filtry stanowiące części maszyn, filtry oleju 
jako części maszyn, filtry membranowe do użytku jako części 
maszyn, filtry do smarów jako części maszyn, elementy sprzę-
gła i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądo-
wych, oraz części do nich, elementy napinające będące czę-
ściami maszyn, dźwiękoszczelne pokrywy jako części maszyn, 
dziurkowane płyty osłaniające będące częściami maszyn 
do sortowania materiałów, dziurkowane płytki będące czę-
ściami maszyn do sortowania materiałów, dziurkowane ekrany 
będące częściami maszyn do sortowania materiałów, dziurko-
wane bębny będące częściami maszyn do sortowania mate-
riałów, dysze rozpylające będące częściami maszyn, dysze bę-
dące częściami maszyn, hydrauliczne urządzenia do otwiera-
nia i zamykania jako części maszyn, pneumatyczne urządzenia 
do otwierania i zamykania jako części maszyn, drążki będące 
częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, dławnice 
jako części maszyn, diamenty szklarskie jako części maszyn, 
diamenty szklarskie będące częściami maszyn, deflektory jako 
części maszyn, czopy jako części maszyn, czółenka jako części 
maszyn, części sprzęgania maszyn, z wyjątkiem do pojazdów 
lądowych, części układu hamulcowego do maszyn, części 
przekładni maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, czę-
ści hamulców do maszyn wykonane z materiałów o właściwo-
ściach ciernych, cylindry separacyjne jako części maszyn, cylin-
dry kablowe jako części maszyn, cylindry będące częściami 
do maszyn, cylindry amortyzujące jako części maszyn, reduk-
tory ciśnienia jako części maszyn, ciągadła do drutu będące 
częściami maszyn, chwytaki do siana jako części maszyn, 
chwytaki do drewna jako części maszyn, chwytacze iskier bę-
dące częściami maszyn, chlapacze jako części maszyn, cewki 
jako części maszyn, centra rotacyjne jako części maszyn, 
brzeszczoty pił tarczowych będące częściami do maszyn, 
brzeszczoty pił jako części maszyn, brzeszczoty do pił wyrzy-
narek jako części maszyn, bruzdownice jako części maszyn, 
błotniki jako części maszyn, bloki jako części maszyn, bloki cy-
lindrów jako części maszyn, bębny jako części maszyn, atomi-
zatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rol-
niczych, arkusze ścierne będące częściami maszyn lub narzę-
dzi elektrycznych, amortyzowane szyny prowadzące jako 
części maszyn, amortyzowane blaszane szyny prowadzące 
jako części maszyn, amortyzatory jako części maszyn, akumu-
latory hydrauliczne stanowiące części maszyn, akcesoria roz-
pylające jako części maszyn, akcesoria do zaciskania przedmio-
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tów obrabianych jako części maszyn, frezarki, frezy do frezarek, 
frezy, frezarko-wiertarki, obrabiarki do frezowania, silniki 
do frezowania, frezarki do obróbki metalu, giętarki, giętarki 
do blach, tokarki, tokarki do obróbki metalu, dziurkarki do ob-
róbki metalu, przeciągarki do obróbki metalu, obrabiarki 
do obróbki metalu, szlifierki do obróbki metalu, wiertarki 
do obróbki metalu, walcarki do obróbki metali, dłutownice 
do obróbki metalu, giętarki do obróbki metalu, maszyny 
do obróbki metali, maszyny do cięcia do obróbki metalu, ma-
szyny do gładzenia do obróbki metali, spawarki, 40 tłoczenie 
metalu, kucie metali, kotlarstwo jako obróbka metali, usługi 
produkcji i wykańczania metali, wytwarzanie na zamówienie 
poprzez bezpośrednie spiekanie laserowe metali, kucie arty-
kułów metalowych na zamówienie i według specyfikacji osób 
trzecich, wykańczanie metali, metalizacja, odlewanie metali, 
obróbka metali, emaliowanie metali, wytapianie metali, ciepl-
na obróbka metali, obróbka i przetwarzanie materiałów, harto-
wanie metali, polerowanie metali, wiercenie w metalach, wy-
kańczanie powierzchni artykułów metalowych, chromowanie 
twarde powierzchni metalowych, galwanizacja, szlifowanie, 
spawanie, lutowanie, wulkanizacja.

(210) 503966 (220) 2019 08 30
(731) MEDINET SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDINET SYSTEMY INFORMATYCZNE

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 instalacje oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, progra-
mowanie komputerów, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, powielanie oprogramowania komputerowego.

(210) 503971 (220) 2019 08 30
(731) MOLSKI WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNI KOLOR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 żaluzje metalowe, 19 żaluzje niemetalowe, 
37 montaż, konserwacja, naprawy żaluzji, rolet i markiz.

(210) 503972 (220) 2019 08 30
(731) MAZUREK MAGDALENA MADAME ART, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MADAME ART
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, szkolenia personelu, szko-
lenia nauczycieli, szkolenia edukacyjne, skomputeryzowa-
ne szkolenia, nauczanie i szkolenia, organizowanie kursów 
szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
organizowanie seminariów szkoleniowych, podyplomowe 
kursy szkoleniowe, usługi szkolenia personelu, szkolenie i in-
struktaż, warsztaty w celach szkoleniowcach, organizowanie 
komputerowych kursów szkoleniowych, usługi instruktażo-

we i szkoleniowe, usługi szkół pielęgnacji urody, instruktaż 
w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgna-
cji urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie 
w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci 
szkół kosmetycznych, 44 usługi kosmetyczne, zabiegi ko-
smetyczne, chirurgia kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna, 
analiza kosmetyczna, konsultacje dotyczące kosmetyków, 
doradztwo dotyczące kosmetyków, usługi doradcze doty-
czące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla włosów, ana-
liza kolorów [usługi kosmetyczne], zabiegi kosmetyczne dla 
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, laserowy zabieg ko-
smetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, 
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjer-
sko-kosmetycznych, elektroliza do celów kosmetycznych, 
kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, ko-
smetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne 
wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, usługi kosmetycz-
ne w zakresie wykonywania makijażu, wstrzykiwalne kuracje 
wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi klinik chirur-
gii kosmetycznej i plastycznej, zabiegi kosmetyczne na ciało, 
twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i cia-
ło, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, 
usługi przedłużania rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs, 
usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, 
usługi kształtowania brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi ta-
tuażu brwi, usługi farbowania brwi, usługi nitkowania brwi, 
usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania maki-
jażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi w zakresie 
makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi 
doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa do-
tyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi 
zabiegów pielęgnacji twarzy, zabiegi terapeutyczne dla twa-
rzy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, laserowe usuwanie 
tatuaży, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, usługi 
laserowego usuwania owłosienia, kosmetyczne usuwanie 
żylaków za pomocą lasera, usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, usługi pielęgnacji paznokci, usługi 
salonów pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci 
rąk, uzupełnienie włosów, odbudowa włosów, ścinanie wło-
sów, kuracje do włosów, usługi prostowania włosów, usługi 
kręcenia włosów, usługi farbowania włosów, mycie włosów 
szamponem, stylizacja, układanie włosów, usługi rozjaśniania 
włosów, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi wosko-
wania ciała w celu usuwania włosów u ludzi.

(210) 503977 (220) 2019 08 30
(731) ILYAS KAYA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RiDaX

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczo-
we, marynarki, spodnie spódnice, sukienki, garnitury, kami-
zelki, koszulki, T-shirty, bluzy, pulowery, swetry, kombinezony, 
bielizna, halki, podkoszulki, slipy, majtki, biustonosze, body, 
gorsety, odzież robocza, odzież dżinsowa, odzież skórza-
na, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież plażowa, 
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rękawiczki, odzież dziecięca, pieluszki (tekstylne), śliniaczki, 
wyprawki niemowlęce (tekstylne), śpioszki, skarpetki, obu-
wie, buty, botki, sandały, klapki, pantofle domowe, obuwie 
sportowe, buty na obcasie, cholewki, nakrycia głowy, czap-
ki, kapelusze, berety, jarmułki/mycki, kaptury, czapki dziane, 
czapki przeciwdeszczowe, bandany, opaski na głowę, kra-
waty, szale, nauszniki, szaliki, sarongi, kołnierzyki do sukie-
nek, mufka, przepaski na nadgarstki, paski, podwiązki, szel-
ki, 35 usługi handlu hurtowego następującymi towarami: 
odzież, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, marynarki, 
spodnie, spódnice, sukienki, garnitury, kamizelki, koszulki,  
t-shirty, bluzy, pulowery, swetry, kombinezony, bielizna, halki, 
podkoszulki, slipy, majtki, biustonosze, body, gorsety, odzież 
robocza, odzież dżinsowa, odzież skórzana, odzież codzien-
na, odzież sportowa, odzież plażowa, rękawiczki, odzież dzie-
cięca, pieluszki (tekstylne), śliniaczki, wyprawki niemowlęce 
(tekstylne), śpioszki, skarpetki, obuwie, buty, botki, sandały, 
klapki, pantofle domowe, obuwie sportowe, buty na ob-
casie, cholewki, nakrycia głowy, czapki, kapelusze, berety, 
jarmułki/mycki, kaptury, czapki dziane, czapki przeciwdesz-
czowe, bandany, opaski na głowę, krawaty, szale, nauszniki, 
szaliki, sarongi, kołnierzyki do sukienek, mufka, przepaski 
na nadgarstki, paski, podwiązki, szelki, usługi handlu deta-
licznego następującymi towarami: odzież, płaszcze, płaszcze 
przeciwdeszczowe, marynarki, spodnie, spódnice, sukienki, 
garnitury, kamizelki, koszulki, t-shirty, bluzy, pulowery, swetry, 
kombinezony, bielizna, halki, podkoszulki, slipy, majtki, biu-
stonosze, body, gorsety, odzież robocza, odzież dżinsowa, 
odzież skórzana, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież 
plażowa, rękawiczki, odzież dziecięca, pieluszki (tekstylne), 
śliniaczki, wyprawki niemowlęce (tekstylne), śpioszki, skar-
petki, obuwie, buty, botki, sandały, klapki, pantofle domowe, 
obuwie sportowe, buty na obcasie, cholewki, nakrycia gło-
wy, czapki, kapelusze, berety, jarmułki/mycki, kaptury, czapki 
dziane, czapki przeciwdeszczowe, bandany, opaski na głowę, 
krawaty, szale, nauszniki, szaliki, sarongi, kołnierzyki do sukie-
nek, mufka, przepaski na nadgarstki, paski, podwiązki, szelki.

(210) 503979 (220) 2019 08 30
(731) KLABATER SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLABATER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 13.01.06, 01.15.05, 13.01.07
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, dyski gier komputero-
wych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wi-
deo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], 
kartridże do gier komputerowych, nagrane programy gier 
komputerowych, oprogramowanie do gier wideo, oprogra-
mowanie gier rzeczywistości wirtualnej, programy do gier 
komputerowych nagrane na taśmach [oprogramowanie], 
programy do gier wideo, programy do gier wideo do pobra-
nia, programy gier elektronicznych do pobrania, programy 
gier komputerowych do pobierania, programy gier kompu-
terowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [opro-
gramowanie], programy gier komputerowych do symulacji 
obrotu papierami wartościowymi [oprogramowanie], pro-
gramy interaktywnych gier wideo, programy interaktywnych 
multimedialnych gier komputerowych, zaprogramowane 
gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie kompu-
terowe], oprogramowanie komputerowe umożliwiające ko-
rzystanie z gier komputerowych, oprogramowanie rzeczywi-
stości wirtualnej, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 

z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, 41 or-
ganizacja gier, organizowanie gier i konkursów, gry interneto-
we [nie do pobrania], informacje online z dziedziny rozrywki 
z zakresu gier komputerowych, udostępnianie gier kompu-
terowych on-line, udostępnianie gier za pośrednictwem sys-
temów komputerowych, udostępnianie graczom informacji 
na temat rankingu ich wyników w grach przez witrynę inter-
netową, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci 
dla użytkowników sieci, udostępnianie gry komputerowej, 
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć  
i/lub Internet, udostępnianie interaktywnych gier kompute-
rowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu 
oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, udostępnianie 
w trybie on-line informacji związanych z grami komputero-
wymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, usługi gier 
elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, usługi gier oferowane w systemie on-li-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi gier online, 
usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w za-
kresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych 
baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakre-
sie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośred-
nictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie 
gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier online lub 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi 
w zakresie gier wojennych, usługi w zakresie rozrywki w po-
staci gier wideo, wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie 
sprzętu do gier elektronicznych, zapewnianie gier, 45 licen-
cjonowanie gier komputerowych, licencjonowanie własno-
ści intelektualnej, usługi związane z własnością intelektualną, 
zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 503980 (220) 2019 08 30
(731) PAWLIK MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ER EIGHT REPS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.17
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, 18 plecaki, torby, 
portfele, portmonetki, 25 odzież w tym: bluzy, spodnie, buty, 
okrycia głowy, paski, kurtki, koszule, t-shirty.

(210) 503996 (220) 2019 08 30
(731) WÓJCIK CEZARY CENTER FOR LEADERSHIP, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Leadership Nests
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakre-
sie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania marke-
tingowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, usługi doradztwa w zakresie public relations, 
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prowadzenie badań w dziedzinie public relations, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, ekonomiczne 
prognozy, statystyczne zestawienia, 41 doradztwo zawodo-
we jako doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe, doradztwo 
zawodowe i coaching jako doradztwo szkoleniowe i eduka-
cyjne, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradz-
two szkoleniowe w zakresie zarządzania, coaching w zakre-
sie życia osobistego jako life coaching, usługi szkoleniowe 
lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów jako szkolenie, wydawanie czaso-
pism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, wyższe uczelnie 
jako edukacja.

(210) 504002 (220) 2019 08 30
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) IBUVIT MED
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje 
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety 
dla ludzi.

(210) 504003 (220) 2019 08 30
(731) BERNACIAK MAREK AMB, Koło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ambtechnic

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty do klejenia, 6 zawory [inne niż czę-
ści maszyn] metalowe, 7 maszyny do uszczelniania do celów 
przemysłowych, pistolety dozujące klej, elektryczne, zawory 
ciśnieniowe [części maszyn], zawory [części maszyn lub sil-
ników], zawory [części maszyn], 9 dozowniki, 11 urządzenia 
do podgrzewania kleju, 21 pojemniki na kleje, 35 usługi po-
średnictwa w handlu, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, 37 instalo-
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 41 organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-
-how [szkolenia], 42 usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii, usługi inżynieryjne.

(210) 504011 (220) 2019 09 01
(731) SZEWCZYK MARIUSZ RADOSŁAW SALESMAX, 

Julianów
(540) (znak słowny)
(540) SALESMAX
(510), (511) 35 projektowanie materiałów reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama ko-
respondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo-
wszechnianie reklam, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej.

(210) 504015 (220) 2019 09 02
(731) MIOTK MARCIN, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 27.05.21
(510), (511) 41 edycja nagrań wideo, montaż filmów, mon-
taż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż wideo, na-
grywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie 
taśm wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych 
i wideo, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja 
filmów wideo, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja 
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja prezentacji au-
diowizualnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, re-
alizacja nagrań audiowizualnych, usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, edukacja językowa, dostarczanie informacji dotyczą-
cych edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, eduka-
cja, edukacja dorosłych, edukacja jako nauczanie, informacja 
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy 
danych lub z Internetu, kursy językowe, kursy koresponden-
cyjne, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, usługi 
w zakresie nauczania języków obcych, zapewnianie kursów 
edukacyjnych, udostępnianie gry komputerowej, do której 
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Inter-
net, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, 
kursy szkoleniowe, nauczanie, wydawanie audiobooków, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
nauczanie języków, nauczanie języków obcych, opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów 
edukacyjnych i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, organizacja kursów językowych, or-
ganizowanie gier edukacyjnych, organizowanie komputero-
wych kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkole-
niowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzami-
nów, skomputeryzowane szkolenia, udostępnianie kursów 
szkoleniowych dla młodych ludzi, usługi edukacyjne, usługi 
edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne związane 
z nauką języków obcych, usługi nauczania języka angielskie-
go, usługi nauki języka obcego, usługi w zakresie nauczania 
języków, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci 
dla użytkowników sieci, gry oferowane on-line w sieci infor-
matycznej, gry internetowe, nie do pobrania, 42 usługi kom-
puterowe, a mianowicie hosting obiektów sieciowych online 
dla osób trzecich w celu organizowania i prowadzenia spo-
tkań online, spotkań i interaktywnych dyskusji, usługi kom-
puterowe w postaci dostosowanych stron internetowych 
zawierających informacje zdefiniowane przez użytkownika, 
profile osobiste i informacje, dostawca usług aplikacyjnych 
(asp) obejmujący oprogramowanie umożliwiające przesyła-
nie, publikowanie, wyświetlanie, wyświetlanie, oznaczanie, 
blogowanie, udostępnianie lub w inny sposób dostarczanie 
mediów elektronicznych lub informacji przez Internet lub 
inną sieć komunikacyjną, hosting edukacyjnych treści multi-
medialnych, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz 
osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dys-
kusji, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich do celów wymiany treści online, hosting obiektów 
online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting tre-
ści cyfrowych w Internecie, przechowywanie danych online, 
45 usługi serwisów społecznościowych online.
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(210) 504022 (220) 2019 09 02
(731) MAXXB CHOCOLATE FACTORY MAKSYMILIAN 

NOWOTARSKI, KATARZYNA BORKOWSKA SPÓŁKA 
JAWNA, Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maxx Vital

(531) 02.09.01, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze - ciastka, draże czekola-
dowe, słodycze, pralinki, trufle w czekoladzie, owoce w cze-
koladzie, sękacze, wafle, pieczywo cukiernicze.

(210) 504029 (220) 2019 09 02
(731) MALINOWSKI SEWERYN, SELASZUK ANDRZEJ, 

MALINOWSKI SZYMON, SELASZUK MATEUSZ 
HOLOGRAFIA POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, 
Pietrzykowice

(540) (znak słowny)
(540) NOPTOCO
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, oprogramowanie do aplika-
cji Internetowych, oprogramowanie komputerowe do prze-
twarzania plików cyfrowych z hologramami i scenami trój-
wymiarowymi (3D), oprogramowanie komputerowe, holo-
gramy, hologramy zabezpieczające, hologramy wzorcowe, 
matryce holograficzne, etykiety holograficzne, etykiety 
plombowe zawierające element holograficzny, karty plasti-
kowe zawierające element holograficzny, systemy zabezpie-
czeń holograficznych, folia holograficzna, dyski holograficz-
ne, płyty holograficzne, urządzenia holograficzne, obrazy 
holograficzne, projektory holograficzne, ekrany holograficz-
ne, holograficzne urządzenia zabezpieczające, hologramy 
do poświadczania autentyczności produktów, wyświetlacze 
holograficzne do noszenia na głowie.

(210) 504035 (220) 2019 09 02
(731) SZATKOWSKI WOJCIECH FUTURO, Rypin
(540) (znak słowny)
(540) Dropeo
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, udostępnianie ka-
talogów witryn internetowych osób trzecich w celu uprasz-
czania transakcji biznesowych, dostarczanie informacji do-
tyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
Internetu, pośredniczenie w umowach dotyczących sprze-
daży i zakupu towarów, 42 transfer danych dokumentowych 
z jednego formatu komputerowego na inny, usługi związane 
z opracowywaniem baz danych, konwersja danych elektro-
nicznych.

(210) 504042 (220) 2019 09 02
(731) DIAMOND SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vegan Beauty make up nails store

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 
24.17.02, 05.05.16, 05.05.20, 05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 3 kosmetyki naturalne - wegańskie, 44 manicu-
re, pedicure, usługi makijażu.

(210) 504052 (220) 2019 09 03
(731) AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) SZOP
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego 
w zakresie sprzedaży: maszyn i urządzeń rolniczych, sprzę-
tu rolniczego, ciągników rolniczych i ogrodniczych, siew-
ników, pras do belowania do użytku rolniczego, żniwiarek, 
kosiarek, pługów, bron, wałów, urządzeń spryskujących, 
roztrząsaczy obornika, rozsiewaczy nawozów, rozpylaczy 
do ciągnięcia za pojazdami w celu opryskiwania upraw rol-
nych, części do maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego, na-
rzędzi rolniczych, ogrodniczych, warsztatowych i leśnych, 
odzieży ochronnej, obuwia ochronnego, części i akcesoriów 
samochodowych, akumulatorów, prostowników, ładowa-
rek, chemikaliów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, 
środków owadobójczych, olejów technicznych i smarów, 
olejów przekładniowych, materiałów pędnych, środków 
do malowania i barwienia, środków impregnujących, la-
kierów do drewna, uszczelek gumowych i metalowych, 
pasków do silników i maszyn rolniczych, pasów napędo-
wych do maszyn rolniczych, węży metalowych do użytku 
rolniczego, węży z gumy i tworzyw sztucznych do użytku 
w rolnictwie, węży ogrodowych, folii z tworzyw sztucznych 
do użytku w rolnictwie, sznurków do użytku w rolnictwie, 
siatek do użytku w rolnictwie, narzędzi elektrycznych, łożysk, 
nawozów i produktów chemicznych przeznaczonych dla rol-
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, gwoździ, łańcuchów meta-
lowych, zabawek, modeli pojazdów do zabawy.

(210) 504053 (220) 2019 09 03
(731) KWIECIEŃ ARTUR FIRMA ADOZ WYTWÓRNIA 

WĘDLIN, Giebułtów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA ADOZ Rok zał. 1990

(531) 24.17.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 29 mięso i wędliny.

(210) 504057 (220) 2019 09 03
(731) SATYNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GRAND DZIANINY

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21, 
27.05.24, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 23 przędza, 24 tkaniny, 25 odzież.
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(210) 504059 (220) 2019 09 03
(731) MULTISUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13, 
26.03.23

(510), (511) 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicz-
nych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konser-
wacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicz-
nych.

(210) 504068 (220) 2019 09 03
(731) MULTIPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sokołów Małopolski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTIPACK opakowania

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.14, 
27.01.02, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.01, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.12, 26.15.11

(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania z two-
rzyw sztucznych, folie do pakowania artykułów żywnościo-
wych, folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
nadruki, etykiety z papieru, worki z tworzyw sztucznych 
do pakowania.

(210) 504073 (220) 2019 09 03
(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAUM Premium

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle 
budowlanym, półprodukty chemiczne stosowane w prze-
myśle budowlanym, mieszaniny chemiczne stosowane 
w przemyśle budowlanym, kleje i preparaty klejące do użyt-
ku w przemyśle budowlanym, materiały klejące dla przemy-
słu budowlanego, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje 
do wyrobów z cementu, kleje do zabezpieczania tynku, kleje 
do tapetowania, kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje 
do płytek, kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ścien-
nych, kleje do kładzenia powłok ściennych, kleje do powłok 

ceramicznych, preparaty do odklejania i odłączania, spoiwa 
cementowe, spoiwa do gipsu, spoiwa do zaprawy, spoiwa 
do mocowania płytek, dodatki chemiczne do zapraw, do-
datki chemiczne do gipsu, dodatki chemiczne do betonu, 
dodatki chemiczne do cementu, dodatki wiążące do betonu, 
mieszanki utwardzające beton, produkty chemiczne będące 
dodatkami do cementu, grunt do ścian, preparaty chemicz-
ne do uszczelniania, mieszanki uszczelniające do celów bu-
dowlanych [chemiczne], mieszanki zabezpieczające przed 
wilgocią [inne niż farby], powłoki ochronne do impregnacji 
wodoodpornej powierzchni budynków [inne niż farby lub 
oleje], impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków 
[inne niż farby lub oleje], preparaty zabezpieczające przed 
wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], środki 
konserwujące do powierzchni budynków [chemiczne] inne 
niż farby lub oleje, preparaty konserwujące stosowane w mu-
rarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji 
cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji 
cegły [z wyjątkiem farb i olejów], środki do konserwacji be-
tonu, z wyjątkiem farb i olejów, silikony, preparaty chemicz-
ne do użytku jako rozpuszczalniki, rozcieńczalniki do użytku 
przemysłowego, rozpuszczalniki do farb, rozpuszczalniki 
do lakierów, żywice akrylowe, środki chemiczne stosowane 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 2 preparaty barwią-
ce, farby, farby akrylowe, farby ceramiczne, farby dekoracyjne, 
farby gruntowe, farby wewnętrzne, farby zewnętrzne, farby 
wodoodporne, farby antykorozyjne, farby zabezpieczające 
przed wilgocią, farby bakteriobójcze, lakiery, emalie [lakiery], 
biele [barwniki lub farby], barwniki, barwniki do farb, barwniki 
do betonu, barwniki do zapraw, pigmenty do farb, zaprawy 
farbiarskie, dodatki do farb, preparaty do suszenia farb, pre-
paraty rozcieńczające do farb i powłok, preparaty wiążące 
do farb, preparaty zagęszczające do farb, spoiwa do farb, 
spoiwa do lakierów, preparaty podkładowe [farby], powłoki 
z tworzyw sztucznych [farby] do celów budowlanych, powło-
ki ochronne w postaci farb do celów budowlanych, powłoki 
bakteriobójcze [farby], powłoki antykorozyjne [farby], powłoki 
antygraffiti [farby], powłoki chroniące powierzchnie [farby], 
powłoki gruntowe, powłoki do użytku na ścianach, powłoki 
do wykańczania betonu, uszczelniające podkłady gruntowe, 
mieszanki gruntujące, środki gruntujące w postaci farb, środki 
do gruntowania betonu [farby], glazury, preparaty do konser-
wacji i zabezpieczania do użytku w przemyśle budowlanym, 
preparaty do ochrony powierzchni murowanych, mieszanki 
powłokowe mające właściwości wodoodporne [farby lub 
oleje], powłoki do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem 
chemikaliów], środki hydrofobowe w postaci farb, środki kon-
serwujące beton [farby], środki konserwujące cement [farby], 
środki konserwujące do powierzchni budynków [farby], środki 
zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi [farby], 
mieszanki powłokowe w postaci farb, mieszanki uszczelnia-
jące w postaci farb, szczeliwa [farby], środki antykorozyjne 
do użytku w przemyśle budowlanym, bejce do drewna, barw-
niki do drewna, środki do konserwacji drewna, 19 beton, be-
ton gotowy do użycia, beton samopoziomujący do użytku 
w budownictwie, cement budowlany, materiały cementujące, 
mieszanki cementowe, preparaty cementujące, gips [materiał 
budowlany], gotowa zaprawa, mieszanka zaprawy murarskiej, 
preparaty wyrównujące [cement lub zaprawa murarska], wy-
lewka, tynk, tynk gipsowy, mieszanki do obrzutek tynkowych 
do użytku w budownictwie, wapno suchogaszone do celów 
budowlanych, zaprawa cementowa do zastosowania w bu-
downictwie, zaprawa murarska, zaprawa murarska gipsowa, 
zaprawa ogniotrwała, zaprawy do użytku w budownictwie, 
zaprawy klejowe do celów budowlanych, związki cementują-
ce, masy szpachlowe, wapno, terakota [materiał budowlany].
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(210) 504074 (220) 2019 09 03
(731) PHAM THI THANH THANH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EuroFood restaurant

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.03.11, 05.09.19, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, podawanie napojów 
zimnych i gorących, podawanie koktajli, wytwarzanie pół-
produktów i produktów do gastronomii.

(210) 504077 (220) 2019 09 03
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) BIO star

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
19.07.02, 19.07.10, 19.07.12, 19.07.22, 19.08.05, 26.01.02, 
26.01.03

(510), (511) 3 środki do mycia naczyń ręcznego i w zmy-
warkach, płyn nabłyszczający do zmywarek, płynne deter-
genty do zmywarek, detergenty do zmywarek do naczyń, 
środki do płukania do zmywarek, środki ułatwiające suszenie 
do zmywarek naczyń, detergenty do zmywarek w postaci 
żelu, środki czyszczące, w tym preparaty chemiczne, do ce-
lów gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia, mycia 
i polerowania różnych powierzchni, w tym podłóg, kafelków 
podłogowych i ściennych, paneli podłogowych, blatów ku-
chennych, preparaty do czyszczenia glazury, płyny do mycia 
szyb, środki do czyszczenia armatury łazienkowej i kabin 
prysznicowych, mleczka czyszczące, preparaty do prania, 
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku do-
mowego [pranie], środki do namaczania prania, środki wy-
gładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające 
do tkanin, preparaty do wywabiania plam, środki, w tym żele 
do czyszczenia toalet, zapachowe środki do zmywarek, pre-
paraty do usuwania rdzy, preparaty do udrażniania rur.

(210) 504080 (220) 2019 09 03
(731) NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 05.07.01, 
01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.13, 26.11.02, 26.11.12, 
26.11.13

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, 5 pestycydy, herbicydy.

(210) 504081 (220) 2019 09 03
(731) PHAM THI THANH THANH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Asian House

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21, 
07.01.09, 07.01.24

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, podawanie napojów 
zimnych i gorących, podawanie koktajli, wytwarzanie pół-
produktów i produktów do gastronomii.

(210) 504090 (220) 2019 09 04
(731) ROSOŁOWSKI ADAM ALTERNATYWNIE, Załom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #ALTERN TYWNIE SPECIALTY COFFEE

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 11.03.02, 
11.03.14, 11.03.20, 08.07.01, 24.17.25, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.09, 26.11.10, 26.03.23

(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 504091 (220) 2019 09 04
(731) CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Land Centrum Handlowe
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowa-
nie nieruchomości i organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, 37 budowanie nieruchomości.

(210) 504093 (220) 2019 09 04
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug, CH
(540) (znak słowny)
(540) MILKA SECRET BOX
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz 
preparaty do wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, w szczególności wyroby czekolado-
we i/lub cukrowe, ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki 
i wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożywcze, mia-
nowicie lody, mrożone słodycze i desery, słodycze i desery 
chłodzone, smarowidła czekoladowe.
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(210) 504094 (220) 2019 09 04
(731) HULANICKI PAWEŁ ADRIAN, Zielonka Pasłęcka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grupa zielonka

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.13, 26.11.03
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, do-
radztwo rolnicze, doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnic-
twa, doradztwo w zakresie rolnictwa, doradztwo w zakresie 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo z zakresu ogrod-
nictwa, doradztwo związane z sadzeniem drzew, doradztwo 
związane z hodowlą zwierząt, gospodarstwa rolne (wypoży-
czanie sprzętu dla -), konsultacje w zakresie rolnictwa, niszczenie 
chwastów, niszczenie pasożytów dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, obsiewanie gospodarstw rolnych z powietrza, odka-
żanie w rolnictwie, ogrodnictwo, ogrodnictwo i kształtowanie 
krajobrazu, rozpylanie insektycydów do celów ogrodniczych, 
rozpylanie insektycydów do celów leśniczych, przywracanie 
siedliska leśnego, rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, 
ogrodniczych i leśniczych, rozpylanie insektycydów w rolnic-
twie, rozpylanie nawozów z powietrza, rozpylanie ogrodniczych 
środków chemicznych, rozpylanie rolniczych środków chemicz-
nych, rozpylanie środków ochrony roślin do celów rolniczych, 
rozsiewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza lub powierzch-
ni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowa-
nych w rolnictwie, sadzenie roślin, spryskiwanie z powietrza 
rolniczymi środkami chemicznymi, tępienie szkodników w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informacji on-li-
ne na temat usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, 
ogrodniczych i leśniczych, udzielanie informacji dotyczących 
usuwania chwastów, udzielanie informacji związanych z wypo-
życzaniem kosiarek do trawników, udzielanie informacji zwią-
zanych ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, udzielanie informacji związanych ze stosowaniem 
nawozów, udzielanie informacji związanych z rozsiewaniem 
nawozów, udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew 
ogrodowych, udzielanie informacji związanych z wypożycza-
niem roślin doniczkowych, udzielanie informacji związanych 
z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, uprawa roślin, usługi 
dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i le-
śnictwa, usługi doradcze dotyczące rolnictwa, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych 
i ogrodniczych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie sto-
sowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usłu-
gi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków 
do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, usługi doradcze 
i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnic-
twem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania 
chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi do-
radcze w zakresie rolnictwa, usługi doradcze w zakresie upraw 
rolniczych, usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi ho-
dowli, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu natural-
nego w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania 
substancji chemicznych w ogrodnictwie, usługi informacyjne 
dotyczące używania substancji chemicznych w rolnictwie, usłu-
gi informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, 
usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w ogrod-
nictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu na-
turalnego w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące używa-
nia substancji chemicznych w leśnictwie, usługi informacyjne 

dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, usługi 
informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, usłu-
gi informacyjne dotyczące rolnictwa, usługi informacyjne w za-
kresie rolnictwa, usługi niszczenia chwastów, usługi pielęgnacji 
ogródków, usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze], usługi 
ogrodnicze, usługi ogrodnika i usługi ogrodnicze, usługi pielę-
gnacji trawników, usługi pielęgnowania trawników, usługi rolni-
cze, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi rolnicze w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, usługi w zakresie rolnictwa, 
usługi w zakresie siania rzędowego nasion, usługi zwalczania 
szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie 
rekultywacji nieużytków przemysłowych, usługi związane z rol-
nictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usuwanie chwastów dla 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, wynajem urządzeń rolni-
czych, wynajem narzędzi ogrodniczych, wypożyczanie kosiarek 
do trawy, wypożyczanie maszyn rolniczych do rozpylania, wy-
pożyczanie roślin, wypożyczanie maszyn rolniczych, wypoży-
czanie sprzętu rolniczego, wypożyczanie urządzeń rolniczych, 
wysiew nasion, zwalczanie chwastów, zwalczanie robactwa 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji 
w tym zakresie, zwalczanie szkodników w rolnictwie, informacja 
i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, pielęgnacja trawników, 
powierzchniowy rozsiew nawozów, usługi koszenia trawników, 
usługi hodowli zwierząt.

(210) 504096 (220) 2019 09 04
(731) HULANICKI PAWEŁ ADRIAN, Zielonka Pasłęcka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.07, 05.03.15, 01.15.24
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, 
doradztwo rolnicze, doradztwo specjalistyczne w zakresie 
rolnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, doradztwo w za-
kresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo z za-
kresu ogrodnictwa, doradztwo związane z sadzeniem drzew, 
doradztwo związane z hodowlą zwierząt, gospodarstwa rol-
ne (wypożyczanie sprzętu dla -), konsultacje w zakresie rol-
nictwa, niszczenie chwastów, niszczenie pasożytów dla rol-
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, obsiewanie gospodarstw 
rolnych z powietrza, odkażanie w rolnictwie, ogrodnictwo, 
ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, rozpylanie insek-
tycydów do celów ogrodniczych, rozpylanie insektycydów 
do celów leśniczych, przywracanie siedliska leśnego, rozpy-
lanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych i le-
śniczych, rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpylanie 
nawozów z powietrza, rozpylanie ogrodniczych środków 
chemicznych, rozpylanie rolniczych środków chemicznych, 
rozpylanie środków ochrony roślin do celów rolniczych, roz-
siewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni 
ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowa-
nych w rolnictwie, sadzenie roślin, spryskiwanie z powietrza 
rolniczymi środkami chemicznymi, tępienie szkodników 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie infor-
macji on-line na temat usług związanych z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, udzielanie informacji na temat 
usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, udzielanie in-
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formacji dotyczących usuwania chwastów, udzielanie infor-
macji związanych z wypożyczaniem kosiarek do trawników, 
udzielanie informacji związanych ze zwalczaniem robactwa 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, udzielanie informacji 
związanych ze stosowaniem nawozów, udzielanie informacji 
związanych z rozsiewaniem nawozów, udzielanie informacji 
związanych z sadzeniem drzew ogrodowych, udzielanie 
informacji związanych z wypożyczaniem roślin doniczko-
wych, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem 
sprzętu rolniczego, uprawa roślin, usługi dezynsekcyjne dla 
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi do-
radcze dotyczące rolnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania na-
wozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi do-
radcze i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych 
środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, 
usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze i konsultacyj-
ne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze 
w zakresie ogrodnictwa, usługi doradcze w zakresie rolnic-
twa, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, usługi 
doradcze związane z uprawą roślin, usługi hodowli, usługi 
informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego 
w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania 
substancji chemicznych w ogrodnictwie, usługi informa-
cyjne dotyczące używania substancji chemicznych w rol-
nictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawo-
zów w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania 
nawozów w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące 
używania nawozu naturalnego w leśnictwie, usługi infor-
macyjne dotyczące używania substancji chemicznych w le-
śnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu 
naturalnego w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące 
używania nawozów w leśnictwie, usługi informacyjne do-
tyczące rolnictwa, usługi informacyjne w zakresie rolnictwa, 
usługi niszczenia chwastów, usługi pielęgnacji ogródków, 
usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze], usługi ogrodni-
cze, usługi ogrodnika i usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji 
trawników, usługi pielęgnowania trawników, usługi rolnicze, 
usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi rolnicze w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, usługi w zakresie rolnic-
twa, usługi w zakresie siania rzędowego nasion, usługi zwal-
czania szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnic-
twa, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnic-
twem w zakresie rekultywacji nieużytków przemysłowych, 
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 
usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
wynajem urządzeń rolniczych, wynajem narzędzi ogrod-
niczych, wypożyczanie kosiarek do trawy, wypożyczanie 
maszyn rolniczych do rozpylania, wypożyczanie roślin, wy-
pożyczanie maszyn rolniczych, wypożyczanie sprzętu rolni-
czego, wypożyczanie urządzeń rolniczych, wysiew nasion, 
zwalczanie chwastów, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym za-
kresie, zwalczanie szkodników w rolnictwie, informacja i do-
radztwo w dziedzinie ogrodnictwa, pielęgnacja trawników, 
powierzchniowy rozsiew nawozów, usługi koszenia trawni-
ków, usługi hodowli zwierząt.

(210) 504097 (220) 2019 09 04
(731) KOSIERKIEWICZ KAMIL, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FRUKS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.01.16
(510), (511) 4 oleje do smarowania, mineralne oleje smaro-
we, oleje silnikowe, oleje mineralne, oleje syntetyczne, ole-
je półsyntetyczne, smary, oleje do smarowania łańcuchów, 
układów tnących, oleje do silników dwusuwowych, 7 żyłki 
do kos spalinowych i elektrycznych, linki do rozruszników 
silników spalinowych, pilarki łańcuchowe, części do pilarek 
łańcuchowych, kosy spalinowe, części do kos spalinowych, 
kosiarki spalinowe, części do kosiarek spalinowych, kosiarki 
elektryczne, części do kosiarek elektrycznych, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna związana ze sprzętem ogrodniczym 
i leśnym za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprze-
daży oraz sieci Internet.

(210) 504103 (220) 2019 09 04
(731) KHYMUK OREST, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MAFIOŁA
(510), (511) 35 usługi w zakresie administrowania: barami 
szybkiej obsługi, snack-barami, domami turystycznymi, kafe-
teriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, pizze-
riami, restauracjami samoobsługowymi, stołówkami, pensjo-
natami, 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, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, reklama koresponden-
cyjna, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, 
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, usługi 
sprzedaży towarów: pizze, produkty i wyroby żywnościowe, 
w szczególności artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia 
zwierzęcego oraz roślinnego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, suszone i go-
towane owoce i warzywa, sałatki warzywne, mięsne, gala-
retki, 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, pasztety z wątróbki, pasztety, kawa, 
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, 
czekolada, oraz napoje na ich bazie, mąka i produkty zbo-
żowe, makaron, chleb, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, 
płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, wyroby cukiernicze 
i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, drożdże, sól, musztar-
da, ketchup, majonez, przyprawy, sosy do sałatek, paszteciki, 
wyroby gotowane i mrożone zawierające drób, zakąski, ka-
napki, świeże owoce i warzywa, produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, gazowane 
i niegazowane, soki i napoje owocowe, warzywne, syropy 
i preparaty do produkcji napojów, piwo, napoje alkoholowe, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restau-
racyjne, usługi pizzerii, kawiarni, barów, kafejek, herbaciar-
ni, lodziarni, pubów, winiarni, catering żywności i napojów, 
wynajem sal konferencyjnych, wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej 
i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji 
przenośnych, usługi doradcze dotyczące żywności.
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(210) 504105 (220) 2019 09 04
(731) DOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.06, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane i konstrukcyjne nieme-
talowe, niemetalowe modułowe elementy budowlane.

(210) 504106 (220) 2019 09 04
(731) SKRZYSIŃSKI GNIEWOMIR CAMBIO MENTAL, Krasna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przyjazne ukulele

(531) 29.01.15, 27.05.01, 22.01.15, 05.03.07
(510), (511) 15 pokrowce na instrumenty muzyczne, 
35 sprzedaż on-line instrumentów muzycznych, 41 kursy 
muzyczne online.

(210) 504109 (220) 2019 09 04
(731) LELAKOWSKA ZOFIA HICKORY WORLD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) polish hickory open
(510), (511) 28 artykuły sportowe, akcesoria sportowe, sprzęt 
do gier, sprzęt do uprawiania sportu, 41 nauczanie, kształce-
nie, rozrywka, działalność kulturalna, działalność sportowa, 
organizacja i przeprowadzanie imprez, zawodów, turniejów 
i innych wydarzeń sportowych, udostępnianie obiektów 
do uprawiania sportu, udostępnianie sprzętu sportowego.

(210) 504112 (220) 2019 09 04
(731) STACJA SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA SOPOT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, tymczasowe zakwaterowanie, usłu-
gi hotelowe, usługi hoteli i moteli, domy turystyczne, pensjo-
naty, domy gościnne, zapewnianie zakwaterowania tymcza-
sowego w domach wakacyjnych, zakwaterowanie na pobyt 

czasowy, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach.

(210) 504113 (220) 2019 09 04
(731) STACJA SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) STACJA SOPOT
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, tymczasowe zakwaterowanie, usłu-
gi hotelowe, usługi hoteli i moteli, domy turystyczne, pensjo-
naty, domy gościnne, zapewnianie zakwaterowania tymcza-
sowego w domach wakacyjnych, zakwaterowanie na pobyt 
czasowy, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach.

(210) 504119 (220) 2019 09 05
(731) SYWAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE D.S., Chojnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM Z KERAMZYTU

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 36 doradztwo w zakresie nieruchomości, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, wycena i zarzą-
dzanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe (nierucho-
mości), agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
37 doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), budowa 
domów, budowa domów na zamówienie, usługi budowlane 
i konstrukcyjne, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa 
budynków na zamówienie, instalacja systemów do wen-
tylacji i usuwania kurzu, instalacja systemów ogrzewania 
słonecznego, instalacja systemów energii wodnej, montaż 
instalacji centralnego ogrzewania, stawianie domów z pre-
fabrykatów, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, 
42 projektowanie domów, projektowanie budynków, pro-
jektowanie budowlane, usługi doradcze związane z projek-
towaniem budynków.

(210) 504122 (220) 2019 09 05
(731) BRZEZIŃSKI ADAM PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI 

ABA, Sieraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lodziarnia NAPOLEON cafe

(531) 26.01.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 43 lodziarnie, bary, bary przekąskowe, kawiar-
nia, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, 
dekorowanie żywności, dokonywanie rezerwacji restaura-
cji i posiłków, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacje 
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafe-
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terie [bufety], koktajlbary, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów 
dla gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach 
z pączkami, organizowanie bankietów, organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje], przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posił-
ków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, restauracje oferujące 
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restaura-
cje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, rzeźbienie 
w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i na-
pojów w sklepach z pączkami, serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, usługi barów kawowych, 
usługi barów i restauracji, usługi barowe, usługi kawiarni, 
usługi koktajlbarów, usługi restauracji sprzedających po-
siłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi 
restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi 
zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, ruchome punkty gastronomiczne.

(210) 504125 (220) 2019 09 05
(731) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 29.01.12, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii pu-
blicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), handlowe wyceny i doradztwo, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy 
danych, systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, public rela-
tions, rachunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygo-
towywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, rekrutacja personelu, sortowanie danych w bazach 
komputerowych, statystyczne zestawienia, kreowanie wi-
zerunku firmy, usług, towaru, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputero-

wych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, zarządzanie centrami handlowymi, 36 usługi w zakresie 
doradztwa, organizacji i zarządzania, finansowania przedsię-
wzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przy-
gotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych prze-
znaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarzą-
dzania nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kup-
na, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, 
lokali i powierzchni użytkowych, wycena nieruchomości, 
wynajem lub dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowej, administrowanie nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkowa, doradztwo w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi 
i zespołami osiedlowymi, usługi wynajmu budynków, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, pomoc w zarządzaniu przed-
sięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, usłu-
gi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usłu-
gi finansowe, usługi maklerskie, leasing finansowy, usługi 
rachunkowo-księgowe, doradztwo finansowe, doradztwo 
podatkowe, pośrednictwo pieniężne, informacja o powyż-
szych usługach, wynajmowanie mieszkań.

(210) 504126 (220) 2019 09 05
(731) SASIN MICHAŁ, KRAWCZYK PIOTR MELISEUS SPÓŁKA 

CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meliseus

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 jedzenie liofilizowane przystosowane do ce-
lów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, mięso liofilizowane przystosowane 
do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane 
do celów medycznych, liofilizowana żywność przystosowa-
na do celów medycznych, wina lecznicze, 29 dżemy, dżemy 
owocowe, mrożone owoce, kandyzowane owoce, suszone 
owoce, pokrojone owoce, krojone owoce, owoce glazuro-
wane, lukrowane (owoce -), gotowane owoce, owoce goto-
wane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owoce kon-
serwowane w słoikach, owoce w plasterkach, konserwowe, 
owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane 
w plasterkach, w słoikach, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), liofi-
lizowane warzywa, warzywa liofilizowane, owoce lukrowa-
ne, sfermentowane owoce, owoce konserwowane, owoce 
marynowane, owoce aromatyzowane, przeciery owoco-
we, skórki owocowe, miąższ owoców, proszki owocowe, 
chipsy owocowe, pektyna owocowa, galaretki owocowe, 
mieszanki owoców suszonych, kompozycje owoców prze-
tworzonych, przekąski z owoców, kandyzowane przekąski 
owocowe, przetwory owocowe [dżemy], konserwy z owo-
cami, słodkie nadzienia z owoców, produkty z suszonych 
owoców, przekąski na bazie owoców, mieszanki owoców 
i orzechów, owocowe nadzienia do ciast, przekąski na bazie 
suszonych owoców, soki owocowe do gotowania, batoniki 
na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców 
będące zamiennikami posiłków, galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, mięso liofilizowane, liofilizo-
wane mięso, napoje mleczne zawierające owoce, warzywa 
mrożone, warzywa suszone, warzywa konserwowane, wa-
rzywa gotowane, krojone warzywa, warzywa grillowane, 
pokrojone warzywa, konserwowane warzywa, warzywa 
marynowane, warzywa solone, warzywa preparowane, 
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warzywa fermentowane, warzywa przetworzone, kiszone 
warzywa [kimchi], warzywa w słoikach, warzywa kapustne, 
przetworzone, warzywa w puszkach, warzywa strączkowe 
przetworzone, warzywa obrane ze skórki, warzywa w pla-
sterkach, konserwowe, warzywa konserwowane [w oleju], 
uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, danie gotowe, 
w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane 
warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], warzywa mary-
nowane w sosie sojowym, ekstrakty warzywne do gotowa-
nia [soki], koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, 
dżemy malinowe, dżemy truskawkowe, dżemy jagodowe, 
dżemy i marmolady owocowe, mięso mrożone, mrożone 
frytki, produkty mięsne mrożone, mrożone produkty ryb-
ne, mrożone żabie udka, 32 owoce (bezalkoholowe napo-
je z soków -), koncentraty soków owocowych, koncentraty 
do sporządzania napojów owocowych, soki, soki warzyw-
ne, soki gazowane, soki aloesowe, soki warzywne [napoje], 
mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, 
soki owocowe [napoje], gazowane soki owocowe, bezalko-
holowe napoje zawierające soki warzywne, napoje owoco-
we i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owo-
cowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 
mrożone napoje owocowe, mrożone napoje gazowane, 
wina bezalkoholowe, 33 wina, wina wzmacniane, wina nie-
musujące, wina grzane, wina musujące, wina różowe, wina 
stołowe, słodkie wina, wina deserowe, wina alkoholowe, 
musujące wina czerwone, musujące białe wina, wina natu-
ralnie musujące.

(210) 504127 (220) 2019 09 05
(731) PAWLIK MICHAŁ RAFAŁ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPLOSION

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, 
płyny do elektronicznych papierosów (e-płyn) zawierają-
ce aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, płyn do papierosów elek-
tronicznych (e-liquid) zawierający glicerynę roślinną, płyn 
do papierosów elektronicznych (e-liquid) zawierający glikol 
propylenowy, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty 
tytoniu), tytoń hookah, waporyzatory osobiste i papierosy 
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.

(210) 504128 (220) 2019 09 05
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZPN eFUTBOL

(531) 03.07.02, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, pla-
kietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skar-
bonki, 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
oprogramowanie komputerowe, nagrane programy gier 
komputerowych, ładowalne programy gier komputerowych, 
nośniki do zapisu informacji, sprzęt elektroniczny powszech-
nego użytku, a zwłaszcza: gry komputerowe, konsole do gier, 
tablety, notebooki, laptopy, klawiatury, myszy, urządzenia 
nawigacyjne, telefony komórkowe, uchwyty samochodo-
we do telefonów komórkowych i urządzeń nawigacyjnych, 
słuchawki, głośniki, płyty CD, DVD, wysokiej rozdzielczości 
z grami, baterie elektryczne, etui na okulary, futerały na przy-
rządy i aparaturę fotograficzną, kaski ochronne dla uprawiania 
sportu, tablice ogłoszeń elektroniczne, nagrane na płyty i inne 
nośniki filmy i programy, magnesy dekoracyjne, magnesy 
na lodówkę, publikacje elektroniczne, 16 książki, czasopisma, 
druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, 
kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdję-
cia, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki, 
obwoluty, papier do pakowania, publikacje drukowane, bloki 
rysunkowe, bloki techniczne, zeszyty, teczki, teczki z gumką, 
notesy, segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do koloro-
wania, podkładki na biurko, podkładki pod kufle do piwa, maty 
stołowe z papieru i tektury, flagi dekoracyjne z papieru, naklej-
ki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia, kredki ołówkowe, 
pastele, plastelina, 18 teczki, etui na klucze, portfele, portmo-
netki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe, turystycz-
ne lub z pasami na ramię, torebki, walizki, paski skórzane, pa-
rasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki, worki marynarskie, 
worki podróżne, pokrowce na parasole, 20 meble, emblematy, 
figurki, popiersia, posągi z: drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, lustra, poduszki nadmuchiwane, obiekty rekla-
mowe wypełnione powietrzem, plakiety ozdobne ścienne, 
nie tekstylne, poduszki, 21 emblematy, figurki, popiersia, po-
sągi z: porcelany, terrakoty lub szkła, filiżanki, karafki, korkocią-
gi, naczynia do picia, otwieracze do butelek, podstawki pod 
talerze, szklanki do napojów, flaszeczki i flaszki, kubki, kieliszki, 
szklanki, kufle, kubki termiczne, termosy, bidony, pojemniki 
śniadaniowe, patery, puchary, kuchenne przybory używane 
przy grillach, rękawice do grilla, słomki do picia, tekturowe 
talerzyki i kubki, 22 torby do pakowania z materiałów tekstyl-
nych, worki, 24 chorągiewki, ręczniki do rąk lub kąpielowe, 
sztandary, flagi, proporce, koce, pledy, pledy podróżne, obrusy 
nie papierowe, serwetki nie papierowe, maty stołowe nie pa-
pierowe, pościel, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 26 emble-
maty ozdobne, 28 zabawki, gry: stołowe, towarzyskie, planszo-
we, elektroniczne, gry dla dzieci, urządzenia do gier kompu-
terowych, kontrolery do gier komputerowych, puzzle, klocki, 
lalki, ochraniacze, piłki, pluszowe zabawki, pojazdy zabawko-
we, rękawice sportowe, urządzenia do gier innych niż telewi-
zyjne, karty do gry, balony, papierowe czapeczki na przyjęcia, 
30 słodycze, batoniki, czekolada, czekoladki, czekoladki z na-
dzieniem, cukierki, guma do żucia, 32 napoje bezalkoholowe, 
napoje energetyczne, 34 papierośnice, cygarniczki, pudełka 
na cygara, tabakierki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi 
promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usłu-
gi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych 
baz danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usłu-
gi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogło-
szeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi 
reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub 
reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, 
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usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 38 transmi-
sja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja imprez 
w zakresie sportów elektronicznych, 39 usługi transportowe, 
transport pasażerski, 40 usługi poligraficzne, 41 usługi: or-
ganizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów spor-
towych, zawodów e-sportowych, imprez w zakresie sportów 
elektronicznych, organizowania turystyki i wypoczynku, wy-
najmowania stadionów, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do sportów elektronicznych, usługi wydawnicze, usługi kasyn, 
usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi 
obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi infor-
macji o rekreacji, imprezach sportowych, produkcja progra-
mów telewizyjnych i radiowych, prezentowanie programów 
telewizyjnych, usługi montażu programów radiowych i tele-
wizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organi-
zowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publi-
kacje multimedialne, 42 zarządzanie portalem internetowym, 
usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali inter-
netowych, 43 usługi zakwaterowania obozów wakacyjnych 
i sportowych, usługi rezerwowania i wynajmowania nocle-
gów, wynajmowanie sal na konferencje, szkolenia, posiedze-
nia, usługi rezerwacji miejsc w pensjonatach i hotelach, usługi 
gastronomiczne.

(210) 504130 (220) 2019 09 05
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA eFUTBOL

(531) 03.07.02, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, pla-
kietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skar-
bonki, 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
oprogramowanie komputerowe, nagrane programy gier 
komputerowych, ładowalne programy gier komputero-
wych, nośniki do zapisu informacji, sprzęt elektroniczny 
powszechnego użytku, a zwłaszcza: gry komputerowe, kon-
sole do gier, tablety, notebooki, laptopy, klawiatury, myszy, 
urządzenia nawigacyjne, telefony komórkowe, uchwyty 
samochodowe do telefonów komórkowych i urządzeń na-
wigacyjnych, słuchawki, głośniki, płyty CD, DVD, wysokiej 
rozdzielczości z grami, baterie elektryczne, etui na okulary, 
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, kaski ochron-
ne dla uprawiania sportu, tablice ogłoszeń elektroniczne, 
nagrane na płyty i inne nośniki filmy i programy, magnesy 
dekoracyjne, magnesy na lodówkę, publikacje elektroniczne, 
16 książki, czasopisma, druki firmowe, etykiety, fotografie, 
foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afi-
sze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania 
(z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty, papier do pako-
wania, publikacje drukowane, bloki rysunkowe, bloki tech-
niczne, zeszyty, teczki, teczki z gumką, notesy, segregatory, 
dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania, podkładki 
na biurko, podkładki pod kufle do piwa, maty stołowe z pa-

pieru i tektury, flagi dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, 
artykuły z papieru na przyjęcia, kredki ołówkowe, pastele, 
plastelina, 18 teczki, etui na klucze, portfele, portmonetki, sa-
kiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe, turystyczne lub 
z pasami na ramię, torebki, walizki, paski skórzane, parasole, 
parasole przeciwsłoneczne, plecaki, worki marynarskie, wor-
ki podróżne, pokrowce na parasole, 20 meble, emblematy, fi-
gurki, popiersia, posągi z: drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, lustra, poduszki nadmuchiwane, obiekty rekla-
mowe wypełnione powietrzem, plakiety ozdobne ścienne, 
nie tekstylne, poduszki, 21 emblematy, figurki, popiersia, 
posągi z: porcelany, terrakoty lub szkła, filiżanki, karafki, kor-
kociągi, naczynia do picia, otwieracze do butelek, podstawki 
pod talerze, szklanki do napojów, flaszeczki i flaszki, kubki, 
kieliszki, szklanki, kufle, kubki termiczne, termosy, bidony, 
pojemniki śniadaniowe, patery, puchary, kuchenne przybo-
ry używane przy grillach, rękawice do grilla, słomki do picia, 
tekturowe talerzyki i kubki, 22 torby do pakowania z mate-
riałów tekstylnych, worki, 24 chorągiewki, ręczniki do rąk 
lub kąpielowe, sztandary, flagi, proporce, koce, pledy, pledy 
podróżne, obrusy nie papierowe, serwetki nie papierowe, 
maty stołowe nie papierowe, pościel, poszewki na kołdry, 
poszewki na poduszki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
krawaty, szaliki, 26 emblematy ozdobne, 28 zabawki, gry: 
stołowe, towarzyskie, planszowe, elektroniczne, gry dla dzie-
ci, urządzenia do gier komputerowych, kontrolery do gier 
komputerowych, puzzle, klocki, lalki, ochraniacze, piłki, plu-
szowe zabawki, pojazdy zabawkowe, rękawice sportowe, 
urządzenia do gier innych niż telewizyjne, karty do gry, ba-
lony, papierowe czapeczki na przyjęcia, 30 słodycze, batoni-
ki, czekolada, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, cukierki, 
guma do żucia, 32 napoje bezalkoholowe, napoje energe-
tyczne, 34 papierośnice, cygarniczki, pudełka na cygara, 
tabakierki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji 
zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozy-
skiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz 
danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi 
rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń 
reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi rekla-
my radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, usługi organizowania targów handlowych lub 
reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, 
usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 38 transmi-
sja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja imprez 
w zakresie sportów elektronicznych, 39 usługi transportowe, 
transport pasażerski, 40 usługi poligraficzne, 41 usługi: or-
ganizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów spor-
towych, zawodów e-sportowych, imprez w zakresie sportów 
elektronicznych, organizowania turystyki i wypoczynku, wy-
najmowania stadionów, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do sportów elektronicznych, usługi wydawnicze, usługi ka-
syn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usłu-
gi obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi 
informacji o rekreacji, imprezach sportowych, produkcja pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, prezentowanie progra-
mów telewizyjnych, usługi montażu programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
publikacje multimedialne, 42 zarządzanie portalem interne-
towym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania 
portali internetowych, 43 usługi zakwaterowania obozów 
wakacyjnych i sportowych, usługi rezerwowania i wynajmo-
wania noclegów, wynajmowanie sal na konferencje, szko-
lenia, posiedzenia, usługi rezerwacji miejsc w pensjonatach 
i hotelach, usługi gastronomiczne.
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(210) 504131 (220) 2019 09 05
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PZPN eFUTBOL
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, pla-
kietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skar-
bonki, 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
oprogramowanie komputerowe, nagrane programy gier 
komputerowych, ładowalne programy gier komputerowych, 
nośniki do zapisu informacji, sprzęt elektroniczny powszech-
nego użytku, a zwłaszcza: gry komputerowe, konsole do gier, 
tablety, notebooki, laptopy, klawiatury, myszy, urządzenia 
nawigacyjne, telefony komórkowe, uchwyty samochodo-
we do telefonów komórkowych i urządzeń nawigacyjnych, 
słuchawki, głośniki, płyty CD, DVD, wysokiej rozdzielczości 
z grami, baterie elektryczne, etui na okulary, futerały na przy-
rządy i aparaturę fotograficzną, kaski ochronne dla uprawiania 
sportu, tablice ogłoszeń elektroniczne, nagrane na płyty i inne 
nośniki filmy i programy, magnesy dekoracyjne, magnesy 
na lodówkę, publikacje elektroniczne, 16 książki, czasopisma, 
druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, 
kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdję-
cia, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki, 
obwoluty, papier do pakowania, publikacje drukowane, bloki 
rysunkowe, bloki techniczne, zeszyty, teczki, teczki z gumką, 
notesy, segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do koloro-
wania, podkładki na biurko, podkładki pod kufle do piwa, maty 
stołowe z papieru i tektury, flagi dekoracyjne z papieru, naklej-
ki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia, kredki ołówkowe, 
pastele, plastelina, 18 teczki, etui na klucze, portfele, portmo-
netki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe, turystycz-
ne lub z pasami na ramię, torebki, walizki, paski skórzane, pa-
rasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki, worki marynarskie, 
worki podróżne, pokrowce na parasole, 20 meble, emblematy, 
figurki, popiersia, posągi z: drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, lustra, poduszki nadmuchiwane, obiekty rekla-
mowe wypełnione powietrzem, plakiety ozdobne ścienne, 
nie tekstylne, poduszki, 21 emblematy, figurki, popiersia, po-
sągi z: porcelany, terrakoty lub szkła, filiżanki, karafki, korkocią-
gi, naczynia do picia, otwieracze do butelek, podstawki pod 
talerze, szklanki do napojów, flaszeczki i flaszki, kubki, kieliszki, 
szklanki, kufle, kubki termiczne, termosy, bidony, pojemniki 
śniadaniowe, patery, puchary, kuchenne przybory używane 
przy grillach, rękawice do grilla, słomki do picia, tekturowe 
talerzyki i kubki, 22 torby do pakowania z materiałów tekstyl-
nych, worki, 24 chorągiewki, ręczniki do rąk lub kąpielowe, 
sztandary, flagi, proporce, koce, pledy, pledy podróżne, obrusy 
nie papierowe, serwetki nie papierowe, maty stołowe nie pa-
pierowe, pościel, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 26 emble-
maty ozdobne, 28 zabawki, gry: stołowe, towarzyskie, planszo-
we, elektroniczne, gry dla dzieci, urządzenia do gier kompu-
terowych, kontrolery do gier komputerowych, puzzle, klocki, 
lalki, ochraniacze, piłki, pluszowe zabawki, pojazdy zabawko-
we, rękawice sportowe, urządzenia do gier innych niż telewi-
zyjne, karty do gry, balony, papierowe czapeczki na przyjęcia, 
30 słodycze, batoniki, czekolada, czekoladki, czekoladki z na-
dzieniem, cukierki, guma do żucia, 32 napoje bezalkoholowe, 
napoje energetyczne, 34 papierośnice, cygarniczki, pudełka 
na cygara, tabakierki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi 
promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usłu-
gi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych 
baz danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usłu-
gi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń 
reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy 
radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, usługi organizowania targów handlowych lub rekla-

mowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi 
wypożyczania materiałów reklamowych, 38 transmisja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, transmisja imprez w za-
kresie sportów elektronicznych, 39 usługi transportowe, trans-
port pasażerski, 41 usługi: organizowania i prowadzenia konfe-
rencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
obozów, zawodów sportowych, zawodów e-sportowych, 
imprez w zakresie sportów elektronicznych, organizowania tu-
rystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do sportów elektronicznych, usługi wy-
dawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier 
hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie 
on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, 
produkcja programów telewizyjnych i radiowych, prezen-
towanie programów telewizyjnych, usługi montażu progra-
mów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań 
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, publikacje multimedialne, 42 zarządzanie por-
talem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opra-
cowywania portali internetowych, 43 usługi zakwaterowania 
obozów wakacyjnych i sportowych, usługi rezerwowania 
i wynajmowania noclegów, wynajmowanie sal na konferen-
cje, szkolenia, posiedzenia, usługi rezerwacji miejsc w pensjo-
natach i hotelach, usługi gastronomiczne.

(210) 504132 (220) 2019 09 05
(731) OPOLANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPOLANKA RESTAURACJA & HOTEL

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotel, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracja.

(210) 504133 (220) 2019 09 05
(731) PIETREWICZ MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BECORP

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 42 audyt energetyczny, doradztwo w zakresie 
oszczędności energii.

(210) 504136 (220) 2019 09 05
(731) SALAMAK MAREK, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) infraTEAM
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów, se-
minariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych, organi-
zowanie wystaw w celach edukacyjnych.

(210) 504145 (220) 2019 09 05
(731) MIKUŁA KRYSTIAN RAFAŁ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUE CRYSTALS ORIGINAL

(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia do czyszczenia parą, urządzenia 
do czyszczenia parą, przeznaczone do użytku domowe-
go, elektryczne parowe maszyny czyszczące, urządze-
nia do czyszczenia parowe, wielofunkcyjne urządzenia 
do czyszczenia parowego, elektryczne mopy parowe, 11 fil-
try do wody, filtry gruboziarniste do filtrowania wody, filtry 
elektrostatyczne do filtrowania wody, filtry do oczyszczal-
ników wody, filtry do oczyszczania wody, filtry do uzdatnia-
nia wody, filtry do wody pitnej, filtry do urządzeń wodnych, 
aparatura do filtrowania wody, membrany do filtrowania 
wody, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, obudowy 
filtrów do oczyszczania wody, filtry siatkowe do linii wod-
nych, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do filtro-
wania wody pitnej, instalacje do filtrowania wody, domowe 
urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody do użyt-
ku przemysłowego, filtry do urządzeń zaopatrujących 
w wodę, domowe filtry do wody z kranu, dzbanki do fil-
trowania wody, filtry elektryczne do oczyszczania wody 
inne niż maszyny, elektryczne filtry do oczyszczania wody 
przeznaczone do użytku domowego, urządzenia do filtro-
wania wody do użytku domowego, urządzenia filtracyjne 
z wkładami jako sprzęt do uzdatniania wody, urządzenia 
do filtracji za pomocą osmozy odwróconej jako sprzęt 
do uzdatniania wody, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
urządzeń do czyszczenia parą, urządzeń do czyszczenia 
parą przeznaczonych do użytku domowego, elektrycznych 
parowych maszyn czyszczących, urządzeń do czyszcze-
nia parowego, wielofunkcyjnych urządzeń do czyszcze-
nia parowego, elektrycznych mopów parowych, filtrów 
do wody, filtrów gruboziarnistych do filtrowania wody, 
filtrów elektrostatycznych do filtrowania wody, filtrów 
do oczyszczalników wody, filtrów do oczyszczania wody, 
filtrów do uzdatniania wody, filtrów do wody pitnej, fil-
trów do urządzeń wodnych, aparatury do filtrowania wody, 
membran do filtrowania wody, filtrów do sanitarnych dys-
trybutorów wody, obudów filtrów do oczyszczania wody, 
filtrów siatkowych do linii wodnych, urządzeń do filtrowa-
nia wody, urządzeń do filtrowania wody pitnej, instalacji 
do filtrowania wody, domowych urządzeń do filtrowania 
wody, filtrów do wody do użytku przemysłowego, filtrów 
do urządzeń zaopatrujących w wodę, domowych filtrów 
do wody z kranu, dzbanków do filtrowania wody, filtrów 
elektrycznych do oczyszczania wody innych niż maszyny, 

elektrycznych filtrów do oczyszczania wody przeznaczo-
nych do użytku domowego, urządzeń do filtrowania wody 
do użytku domowego, urządzeń filtracyjnych z wkładami 
jako sprzętu do uzdatniania wody, urządzeń do filtracji 
za pomocą osmozy odwróconej jako sprzętu do uzdatnia-
nia wody, 37 usługi sprzątania, usługi czyszczenia w zakre-
sie sprzątania biur, usługi czyszczenia w zakresie sprząta-
nia gospodarstwa domowego, sprzątanie nieruchomości, 
sprzątanie domów, sprzątanie fabryk, sprzątanie szpitali, 
sprzątanie poddaszy, sprzątanie sklepów, sprzątanie hoteli, 
sprzątanie szkół, sprzątanie domów mieszkalnych sprzą-
tanie toalet publicznych, sprzątanie zakładów przemysło-
wych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie pomieszczeń 
biurowych, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie 
terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności 
publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie 
biur na podstawie umowy, sprzątanie budynków i terenów 
przemysłowych, sprzątanie klubów na podstawie umowy, 
sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, 
sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, usłu-
gi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, 
udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budyn-
ków, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, 
czyszczenie budynków, czyszczenie dywanów, czyszczenie 
okien, czyszczenie mebli czyszczenie żaluzji, czyszczenia 
tapicerki, czyszczenie wanien, czyszczenie pokryć pod-
łogowych, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie 
urządzeń domowych, czyszczenie powierzchni handlo-
wych, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie elewacji 
budynków, czyszczenie fasad budynków, czyszczenie po-
mieszczeń domowych, usługi czyszczenia biur, czyszcze-
nie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie 
zewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie budyn-
ków od zewnątrz, czyszczenie zewnętrznych powierzchni 
ścian, czyszczenie budynków od wewnątrz, udzielanie 
informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, usłu-
gi mycia ciśnieniowego, usługi czyszczenia strumieniem 
wody pod ciśnieniem, usługi czyszczenia parą, usługi 
czyszczenia suchą para wodną.

(210) 504149 (220) 2019 09 05
(731) STASZEWSKA DOROTA KANCELARIA DORACY 

PODATKOWEGO, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) STATERA FINANCE
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospo-
darczej, audyt finansowy, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne 
prognozy, fakturowanie, negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne 
zestawienia, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi wypełniania zeznań podatkowych.
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(210) 504150 (220) 2019 09 05
(731) WIECZERZAK GRZEGORZ MIROSŁAW PARTICLE, 

Płońsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTICLE

(531) 01.13.01, 01.13.10, 01.13.15, 24.17.05, 24.17.25, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 42 programowanie komputerów, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie opro-
gramowania komputerowego, instalacja oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, opracowywanie oprogramowania w ramach 
publikacji oprogramowania, projektowanie systemów kom-
puterowych, tworzenie i projektowanie indeksów informa-
cji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, tworzenie platform kompu-
terowych, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, chmura obliczeniowa, hosting 
stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w zakre-
sie projektowania stron internetowych, projektowanie gra-
ficzne materiałów promocyjnych.

(210) 504164 (220) 2019 09 06
(731) SALA MAGDALENA ALPHAVIT, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A alphavit

(531) 05.03.13, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemy-
śle, pracach badawczych, fotografii jak również rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy 
sztuczne, mieszaniny gaszące ogień, środki do hartowania 
i lutowania, produkty chemiczne do konserwowania artyku-
łów żywnościowych, substancje garbujące, kleje stosowane 
w przemyśle, 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, 
namiastki kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przypra-
wy, lód do chłodzenia.

(210) 504174 (220) 2019 09 06
(731) MS KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bolszewo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS KING

(531) 03.01.02, 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, zarządza-
nie domami, usługi agencji nieruchomości związane z kup-
nem i sprzedażą budynków, udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości za pośrednictwem Internetu, wycena 
nieruchomości [finansowa], usługi wyceny nieruchomości, 
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, budowa domów, budowa domów na zamówie-
nie, budowanie nieruchomości, budowa bloków mieszkal-
nych, budowa fundamentów budynków, budowa części 
budynków, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa 
budynków wielorodzinnych, budowanie platform (tarasów), 
budowa budynków na zamówienie, budowa ścian działo-
wych we wnętrzach, budowa z zastosowaniem ciężkiego 
sprzętu, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, usłu-
gi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących 
nieruchomości, 42 usługi projektowe związane z nierucho-
mościami, planowanie budowy nieruchomości, usługi pro-
jektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, oględziny 
nieruchomości.

(210) 504180 (220) 2019 09 06
(731) SOLARSKI PIOTR GASTROSTAL, Siedlce
(540) (znak słowny)
(540) GASTROSTAL
(510), (511) 11 aparatura destylacyjna, autoklawy, elektrycz-
ne, do gotowania, chłodnie, chłodziarki do wina, elektrycz-
ne, chłodziarki, elektryczne, czajniki elektryczne, elektryczne 
maszynki do produkcji ucieranych ciastek ryżowych, do ce-
lów domowych, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne 
urządzenia do gotowania sous vide, elektryczne zaparza-
cze do kawy, filtry do wody pitnej, fontanny czekoladowe, 
elektryczne, frytkownice elektryczne, garnki do gotowania 
kuskusu, elektryczne, garnki do gotowania tajine, elektrycz-
ne, garnki termiczne, elektryczne, gofrownice elektryczne, 
grill, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do uzdatniania 
wody, instalacje i urządzenia do suszenia, kuchenki, kuchenki 
mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysło-
wych, kuchenny sprzęt elektryczny, lady chłodnicze, lady 
podgrzewane, lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki 
do celów przechowywania leków, maszyny do wytwarzania 
lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, palniki 
kuchenek, palniki na alkohol, parowary elektryczne, parow-
niki, pasteryzatory, piece [do wypalania, prażenia], piece 
inne niż do użytku laboratoryjnego, podgrzewacze talerzy, 
podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], po-
jemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące, elektryczne, pra-
sowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, pręty do roż-
na, pręty rusztowe, rożen, rożna, sterylizatory, sterylizatory 
do wody, sterylizatory powietrza, suszarki do żywności, elek-
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tryczne, szafy chłodnicze, szybkowary, elektryczne, tostery, 
urządzenia chłodzące, urządzenia do chłodzenia napojów, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtro-
wania wody, urządzenia do odwadniania odpadków spo-
żywczych, urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia 
do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia 
do pieczenia i opiekania, urządzenia do prażenia owoców, 
urządzenia do schładzania wody, urządzenia do smażenia 
gorącym powietrzem, urządzenia elektryczne do robienia 
jogurtu, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania 
gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje do go-
towania, urządzenia i instalacje do suszenia, wielofunkcyjne 
urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne do destylacji, 
wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, zapa-
larki do gazu, zapalniczki i zapalarki, 21 autoklawy, nieelek-
tryczne do gotowania, brytfanny, butelki chłodnicze, cedzaki 
do użytku domowego, chochle do podawania, chochle 
do serwowania wina, cukiernice, czajniczki do herbaty, czaj-
niki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do kro-
jenia do kuchni, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki 
do parzenia kawy nieelektryczne, dziobki do nalewania, 
elementy podtrzymujące ruszt, etykietki do dekanterów, 
filiżanki, formy do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory 
kuchenne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki do go-
towania kuskusu, nieelektryczne, garnki kuchenne, gąsiory, 
gąsiory szklane, gofrownice do ciast nieelektryczne, karafki 
[na alkohol], kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, 
klosze do przykrywania sera, kotły, koziołki pod noże na stół, 
kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, kubki, łyżki 
do mieszania [przybory kuchenne], łyżki do polewania pie-
czeni [utensylia kuchenne], maselniczki, metalowe naczy-
nia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miksery, 
nieelektryczne, do celów domowych [blendery], młynki 
do pieprzu, ręczne, naczynia do mieszania koktajli [shakery], 
naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, oddzie-
lacze do żółtek jaj, nieelektryczne, do użytku domowego, 
otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), paro-
wary nieelektryczne, patelnie, patelnie do jaj, patery, pędzle 
kuchenne, pieprzniczki, płytki zapobiegające kipieniu mleka, 
pokrywki do garnków, porcelana, półmiski [tace], półmiski 
do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przykrywki 
do dań, przyrządy do krojenia ciasta, pucharki na owoce, 
rondle, rondle ceramiczne, ruszty [kuchenne], salaterki, ser-
wetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, ser-
wisy do kawy [zastawa stołowa], siatki do gotowania, inne 
niż do mikrofalówek, szczypce do cukru, szczypce do lodu, 
szczypce do sałaty, szybkowary nieelektryczne, szybkowa-
ry, nieelektryczne, do gotowania, talerze, tłuczki do użytku 
kuchennego, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, 
tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, urządzenia 
do wytwarzania makaronów, ręczne, wałki do ciasta domo-
we, wazy do zup, wełniane odpady do czyszczenia, zamknię-
cia pokrywek do garnków, zastawa stołowa, zastawa stoło-
wa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw.

(210) 504181 (220) 2019 09 06
(731) PROLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Vitaliner
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy żywnościowe.

(210) 504182 (220) 2019 09 06
(731) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co. KG, Kolonia, DE
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DIAMANT CUKIER PUDER Z AROMATEM 
WANILIOWYM

(531) 05.05.19, 08.07.25, 08.01.16, 08.01.25, 11.03.04, 26.01.02, 
26.01.10, 26.01.11, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.01, 26.04.09, 
26.03.01, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 cukier.

(210) 504193 (220) 2019 09 06
(731) FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) FACET OD MOKREJ ROBOTY
(510), (511) 41 nauczanie pływania, nauka pływania, szkole-
nia nauczycieli pływania, doradztwo w zakresie sprawności 
fizycznej, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informa-
cje dotyczące edukacji sportowej, kształcenie ruchowe dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, kursy szkoleniowe dotyczące 
zajęć sportowych, nauka w zakresie sportu, nauka nurkowa-
nia, organizowanie szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług edukacyj-
nych związanych ze sprawnością fizyczną, rozpowszechnia-
nie materiałów edukacyjnych, szkolenia w zakresie kultury 
fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie zajęć 
sportowych, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kon-
dycji fizycznej, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, 
szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie sprawności fizycz-
nej, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie 
zdrowia i sprawności fizycznej, udzielanie informacji związa-
nych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony 
internetowej online, udzielanie informacji związanych z tre-
ningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej 
online, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi eduka-
cyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi edukacyjne 
dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne i szko-
leniowe związane ze sportem, usługi fitness klubów, usługi 
edukacyjne związane z wodą, usługi ośrodków sprawności 
fizycznej, usługi szkoleniowe dotyczące zajęć podwodnych, 
usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fit-
ness], usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, 
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi trenerów oso-
bistych, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fit-
ness], usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, zajęcia 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi w zakresie treningu 
fizycznego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie 
sportu, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwi-
czeń fizycznych, usługi pisania blogów.
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(210) 504275 (220) 2019 09 09
(731) AUTOMIX ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa infrastruktury elektroenergetycz-
nej, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi wyko-
nawców instalacji elektrycznych, usługi elektryków, serwi-
sowanie sieci elektrycznych, usługi układania przewodów 
elektrycznych, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji 
elektrotechnicznych, renowacja instalacji elektrycznych, 
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, usługi 
doradcze w zakresie instalacji elektrowni, serwis w sytu-
acjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię 
elektryczną, instalacja systemów oświetleniowych, insta-
lacja urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja 
elektrycznych urządzeń oświetleniowych, instalacja syste-
mów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroener-
getycznych, naprawa urządzeń oświetleniowych, usługi 
doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, 
układanie kabli, układanie kabli naziemnych, układanie 
kabli ziemnych, nakładanie osłon na kable, układanie i za-
kopywanie kabli, serwisowanie przewodów, konserwacja 
przewodów, układanie przewodów głównych, usługi w za-
kresie napraw przewodów, renowacja, naprawa i konserwa-
cja przewodów instalacji elektrycznej, usługi wykonawców 
instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych, 
naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja 
generatorów energii elektrycznej, udzielanie informacji 
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, budowa li-
nii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia, budowa 
linii kablowych i napowietrznych średniego napięcia, prze-
budowa linii elektroenergetycznych, budowa stacji trans-
formatorowych słupowych i kontenerowych, montaż złącz 
kablowych średniego i niskiego napięcia, montaż muf i gło-
wic kablowych na kablach średniego i niskiego napięcia, 
budowa oświetlenia zewnętrznego dróg i placów, budowa 
oświetlenia iluminacyjnego, lokalizacja uszkodzeń linii ka-
blowej niskiego i średniego napięcia, usuwanie uszkodzeń 
sieci niskiego i średniego napięcia, przeglądy i utrzymanie 
stacji transformatorowych, układanie przewodów teleko-
munikacyjnych, instalowanie sieci telekomunikacyjnych, 
konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów tele-
komunikacyjnych, instalowanie linii telefonicznych, instalo-
wanie linii transmisyjnych, budowa linii kablowych doziem-
nych, budowa kanalizacji pierwotnej i wtórnej, budowa 
i regulacja studni kablowych, budowa sieci magistralnych, 
budowa sieci rozdzielczych, budowa sieci abonenckich, 
budowa sieci światłowodowych, przebudowa kabli mie-
dzianych i światłowodowych, zabezpieczenie istniejących 
kabli, usuwanie uszkodzeń oraz awarii sieci telekomunika-
cyjnych, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budow-
lanych, wynajem maszyn budowlanych, najem maszyn 
do kopania, wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem koparek, 
wynajem minikoparek, wynajem sprzętu do robót ziem-
nych, wypożyczanie maszyn do robót ziemnych, wynajem 
ładowarek przegubowych, wypożyczanie ładowarek o ste-
rowaniu burtowym, wynajem sprzętu podnośnikowego, 
wypożyczanie samobieżnych platform podnośnych, wy-
pożyczanie urządzeń do podnoszenia, informacja o najmie 
sprzętu budowlanego, 42 projektowanie techniczne, pla-
nowanie projektów technicznych, usługi opracowywania 

projektów technicznych, doradztwo w zakresie projektów 
technologicznych, projektowanie systemów oświetlenio-
wych, projektowanie oświetlenia zewnętrznego, plano-
wanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi 
w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, pro-
jektowanie i opracowywanie sieci, usługi projektowania 
w zakresie tworzenia sieci, inżynieria telekomunikacyjna, 
projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, 
projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunika-
cyjnych, doradztwo w dziedzinie inżynierii telekomunika-
cyjnej, projektowanie przyłączy teletechnicznych, projek-
towanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów 
telefonicznych i światłowodów, usługi w zakresie inżynierii 
elektrycznej, projektowanie i opracowywanie sieci dystry-
bucji energii, usługi projektowania technicznego związane 
z elektrowniami, usługi inżynieryjne w dziedzinie techno-
logii energetycznej, projektowanie sieci kablowych napo-
wietrznych niskiego i średniego napięcia, pomiary inżynie-
ryjne, wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe, usługi 
pomiarów technicznych, usługi oceny pomiarów, badania 
inżynieryjne, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, 
badania i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych niskie-
go napięcia, badania i pomiary instalacji i urządzeń elek-
trycznych średniego napięcia, badania i pomiary natężenia 
oświetlenia, badania i pomiary kabli miedzianych, badania 
i pomiary kabli światłowodowych.

(210) 504295 (220) 2019 09 10
(731) BOROWIŃSKI MAREK MAREKBOROWIŃSKI.COM, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYJ Z KOLOREM

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dekoracja wystaw skle-
powych, audyty przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej (specjalistyczne), 
marketing, pokazy towarów, produkcja filmów reklamo-
wych, analizy rynku, badania rynku, organizacja subskryp-
cji pakietów medialnych, 41 organizowanie i prowadzenie 
imprez, prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kon-
gresów, książki, publikowanie książek, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków (do pobrania), publikowanie 
tekstów, usługi trenerskie, warsztaty organizowanie i pro-
wadzenie, rozrywka.

(210) 504296 (220) 2019 09 10
(731) AMBROZIAK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) parēlion

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 40 produkcja 
energii przez elektrownie, produkcja energii przez elek-
trownie jądrowe, usługi doradcze związane z wytwarza-
niem energii elektrycznej, wytwarzanie elektryczności 
z energii słonecznej, wytwarzanie elektryczności, wy-
twarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie prądu elek-
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trycznego, wynajem baterii, wynajem generatorów prądu 
elektrycznego, wynajem sprzętu do obróbki i przekształ-
cania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji 
na zamówienie, wynajem sprzętu do wytwarzania energii 
elektrycznej, wynajem transformatorów elektrycznych, 
wypożyczanie generatorów elektrycznych, wypożyczanie 
sprzętu wytwarzającego energię, produkcja jachtów na za-
mówienie, produkcja łodzi na zamówienie, wykonywanie 
na zamówienie pojazdów silnikowych, wyrób produktów 
na zamówienie, montowanie produktów dla osób trzecich, 
produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób 
trzecich, produkcja mebli na zamówienie, produkcja na za-
mówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, usługi 
powielania 3D, usługi produkcji i wykańczania metali, wy-
twarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie 
laserowe metali, wytwarzanie na zamówienie stalowych 
elementów konstrukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie 
części spiekanych, wytwarzanie na zamówienie prefabry-
kowanych elementów konstrukcyjnych, obróbka i przetwa-
rzanie materiałów.

(210) 504322 (220) 2019 09 11
(731) 4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVE ORGANIC

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], balsa-
my do celów kosmetycznych, balsamy inne niż do celów 
medycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki 
do ust, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użyt-
ku domowego [pranie], chusteczki nasączone płynami ko-
smetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, detergenty inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, emul-
sje do twarzy i ciała, esencje eteryczne, farby do brody, far-
by do włosów, kadzidełka, kalkomania ozdobna do celów 
kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do rzęs, kosmetyki, krem do butów, kre-
my kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal 
do prania, lakiery do paznokci, lotony do celów kosmetycz-
nych, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpour-
ri, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, 
mydło do golenia, mydła przeciwpotowe do stóp, nakle-
jane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondu-
lacji, odświeżacze do ust w aerozolu, odżywki do włosów, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapa-
chów, olejki eteryczne, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki 
do brwi, pasty do butów, perfumy, piżmo [wyroby perfu-
meryjne], płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania 
ust do celów niemedycznych, płyny do twarzy i ciała, płyny 

po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycz-
nych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, prepara-
ty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do go-
lenia, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do krę-
cenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, pre-
paraty do odbarwiania, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty 
do prostowania włosów, preparaty do usuwania farby, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty kosmetyczne do rzęs, preparaty odświeża-
jące oddech do higieny osobistej, produkty do odświeża-
nia oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpo-
towe mydła, puder do twarzy, pumeks, roztwory do szoro-
wania, rzęsy sztuczne, saszetki zapachowe do bielizny, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampony, 
szampony, szminki, sztuczne paznokcie, środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zę-
bów, środki do usuwania lakierów, środki ścierne i polerskie, 
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, toniki 
kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, tusze 
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów ko-
smetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wy-
bielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybie-
lacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybie-
lania zębów, żele oczyszczające, żele pod prysznic, 5 bal-
samy do użytku medycznego, błota i borowiny do celów 
leczniczych, błota i borowiny do kąpieli, chusteczki na-
sączone płynami farmaceutycznymi, dezodoranty inne 
niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność przysto-
sowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przy-
stosowane do celów medycznych, drewno cedrowe jako 
środek odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania 
owadów, lecznicze płyny do włosów, lecznicze preparaty 
toaletowe, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkon-
tynencję, majtki higieniczne, materiały do plombowania 
zębów, materiały opatrunkowe, odświeżacze do powietrza, 
odświeżacze do ubrań i tkanin, oliwki i balsamy lecznicze, 
pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluszki 
dla niemowląt, plastry do celów medycznych, plastry, pły-
ny do pielęgnacji skóry [lecznicze], podpaski higieniczne, 
preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty 
do odświeżania powietrza, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty przeciw 
molom, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty 
weterynaryjne, sole do kąpieli do celów medycznych, sole 
do kąpieli mineralnych, suplementy diety, suplementy wi-
taminowe w postaci plastrów, środki odkażające, środki od-
straszające owady, tampony, toniki do celów medycznych, 
trociczki do odymiania, wazelina do celów medycznych, 
wosk dentystyczny, żywność dla niemowląt, 35 handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, reklama, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, udzielanie in-
formacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmety-
ków, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, 
usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produkta-
mi kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosme-
tycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związki z przybo-
rami toaletowymi.
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(210) 504371 (220) 2019 09 12
(731) GRAJCZAK KRZYSZTOF, Idzikowice
(540) (znak słowny)
(540) Budka Band
(510), (511) 41 koncerty i trasy koncertowe, usługi w zakre-
sie organizacji i obsługi imprez artystycznych i dyskotek, 
spektakli i widowisk oraz wszelkich form publicznych wy-
stępów i prezentacji, komponowanie utworów muzycznych 

oraz tworzenie tekstów piosenek i ich publikacja, tworzenie 
scenariuszy, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, organizowanie balów, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo i DVD, 
oraz muzyki na nośnikach audio i video w tym DVD i CD, stu-
dia nagrań, telewizyjne programy rozrywkowe.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 503355, 503370, 503400, 503401, 503402, 504003, 504073, 504080, 504164

2 504073

3 500179, 501392, 501394, 502333, 502345, 502427, 502706, 503174, 503225, 503226, 503400, 503401, 503402, 
503460, 503461, 503683, 503684, 503901, 503944, 504042, 504077, 504164, 504322

4 502333, 502345, 502905, 503355, 503370, 503789, 504097

5 497262, 498587, 498655, 500179, 501392, 501394, 502121, 502124, 502126, 502127, 502168, 502333, 502345, 
502921, 502922, 502998, 503033, 503175, 503359, 503400, 503401, 503402, 503457, 503541, 503925, 503946, 
504002, 504080, 504126, 504181, 504322

6 502940, 502978, 503231, 503521, 503858, 503960, 503971, 504003, 504128, 504130, 504131

7 497922, 500807, 500810, 500813, 503355, 503370, 503599, 503960, 504003, 504097, 504145

8 503599

9 496651, 497228, 497229, 497253, 497294, 497922, 500944, 501833, 502064, 502168, 502898, 502899, 503175, 
503355, 503370, 503413, 503445, 503483, 503599, 503698, 503757, 503789, 503847, 503884, 503915, 503979, 
503980, 504003, 504029, 504128, 504130, 504131

10 502168, 502921, 502922, 502998

11 502208, 503355, 503370, 503413, 503626, 503789, 504003, 504145, 504180

12 497922, 502160, 503957, 504296

14 502427, 503879

15 504106

16 497228, 497229, 497253, 497294, 498787, 501635, 503752, 503765, 503847, 503862, 503884, 504068, 504128, 
504130, 504131

17 501966, 501971, 502925, 502931, 502934, 502936, 502937, 502938, 502950, 502978, 502979, 502980, 503789

18 500179, 502303, 502333, 502345, 502706, 503879, 503980, 504128, 504130, 504131

19 497233, 501966, 501971, 503938, 503971, 504073, 504105

20 496658, 498787, 503858, 503957, 504128, 504130, 504131

21 497253, 504003, 504128, 504130, 504131, 504180

22 498787, 504128, 504130, 504131

23 504057

24 496658, 501278, 502303, 504057, 504128, 504130, 504131

25 497228, 497229, 497253, 497922, 501278, 501284, 501635, 502303, 502706, 503313, 503356, 503361, 503566, 
503850, 503879, 503922, 503977, 503980, 504057, 504128, 504130, 504131

26 504128, 504130, 504131

28 497228, 497229, 497253, 497922, 498787, 501523, 501833, 503862, 504109, 504128, 504130, 504131

29 497748, 500847, 501591, 501963, 502333, 502345, 503175, 503185, 503432, 503584, 503752, 504053, 504126

30 497418, 497748, 501604, 501801, 501963, 502189, 502333, 502345, 503175, 503432, 503584, 503919, 504022, 
504093, 504128, 504130, 504131, 504164, 504182

31 500179, 500191, 501963, 502333, 502345, 502905, 502998

32 497748, 499085, 499260, 500847, 501742, 501747, 502183, 502333, 502345, 503014, 503023, 503034, 503175, 
503432, 503919, 504126, 504128, 504130, 504131

33 497748, 501096, 501117, 501219, 502333, 502345, 502375, 502423, 502432, 502962, 503012, 503014, 503023, 
503034, 503919, 503952, 504126

34 504127, 504128, 504130, 504131
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1 2

35 474186, 491088, 495296, 496625, 496651, 496658, 497228, 497229, 497253, 497294, 497748, 497922, 497943, 
498587, 499915, 500807, 500810, 500813, 500944, 501280, 501329, 501364, 501641, 501651, 502064, 502103, 
502118, 502122, 502160, 502168, 502189, 502303, 502905, 502998, 503185, 503231, 503335, 503355, 503356, 
503361, 503370, 503413, 503430, 503445, 503450, 503451, 503533, 503564, 503599, 503752, 503757, 503765, 
503789, 503850, 503877, 503915, 503919, 503977, 503979, 503996, 504003, 504011, 504035, 504052, 504097, 
504103, 504125, 504128, 504130, 504131, 504136, 504145, 504149, 504295, 504322

36 499915, 500957, 501871, 502533, 503147, 503355, 503362, 503370, 503533, 504091, 504119, 504125, 504174

37 497922, 497943, 500944, 501641, 502168, 503147, 503445, 503521, 503533, 503564, 503915, 503938, 503971, 
504003, 504059, 504091, 504119, 504145, 504174, 504275

38 474186, 496625, 497228, 497229, 497253, 497294, 497943, 503445, 503456, 503462, 503757, 503765, 504106, 
504128, 504130, 504131

39 497922, 500944, 501635, 501963, 502333, 502345, 502905, 503355, 503370, 503451, 503516, 503526, 503530, 
503789, 503938, 504128, 504130, 504131

40 496651, 502333, 502345, 503313, 503355, 503370, 503413, 503533, 503862, 503922, 503960, 504128, 504130, 
504296

41 491088, 495296, 496625, 497228, 497229, 497253, 497294, 497748, 497922, 497943, 499915, 500944, 501315, 
501329, 501364, 501528, 501635, 501833, 502303, 502333, 502345, 502427, 502562, 502985, 503127, 503144, 
503175, 503282, 503285, 503355, 503360, 503370, 503451, 503757, 503765, 503882, 503883, 503937, 503941, 
503947, 503949, 503972, 503979, 503996, 504003, 504015, 504106, 504109, 504128, 504130, 504131, 504136, 
504193, 504295, 504371

42 474186, 495296, 496625, 497228, 497229, 497922, 497943, 500944, 501641, 502064, 502103, 502118, 502122, 
502168, 503147, 503231, 503355, 503356, 503370, 503445, 503533, 503564, 503882, 503883, 503915, 503937, 
503941, 503947, 503949, 503966, 504003, 504015, 504035, 504119, 504128, 504130, 504131, 504133, 504150, 
504174, 504275

43 497748, 499085, 499915, 501364, 501604, 501635, 501651, 502184, 502887, 502905, 502985, 503127, 503282, 
503285, 503432, 503451, 503736, 504074, 504081, 504090, 504103, 504112, 504113, 504122, 504128, 504130, 
504131, 504132

44 495296, 502168, 502333, 502345, 502427, 502989, 502998, 503175, 503282, 503285, 503451, 503640, 503760, 
503811, 503972, 504042, 504094, 504096

45 496625, 500944, 503640, 503937, 503941, 503947, 503949, 503979, 504015



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#ALTERN TYWNIE SPECIALTY COFFEE 504090

165-itemFFQ 502103

3Kropki.pl 503450

62-itemFFQ-10 502118

62-itemFFQ-6 502122

A alphavit 504164

ACTIVE ORGANIC 504322

AKADEMIA SYNERGII 501315

ALLURE 503952

alpinus 501278

ambtechnic 504003

amos 502160

aqua filter 503626

ASCORCIN 497262

Asian House 504081

AUTOMIX ENERGETYKA 504275

AXAN 502905

b 501833

BADUMSHOP 503877

Beauty Up Centrum Szkoleń  
Kosmetycznych 503360

BECORP 504133

BEST QUALITY INGREDIENTS  
GUARANTEED EMPIRE GENUINE  
PETFOOD STORY 500179

Bez przepisu 501364

BIELENDA BOTANICAL CLAYS 503684

BIELENDA VEGE MAMA 503683

BIO star 504077

biôłi trus RESTAURANT 502985

BIRD SERVICE 503526

BIRD 503516

bird.pl 503530

BLUE CRYSTALS ORIGINAL 504145

BUBBLE POP LABORATORY 503483

Budka Band 504371

CAP1400 503355

CAVOE 503957

Combodiab 502922

commstyle 503356

Credomedica 502533

DEINOX 503231

Depediab 502921

DIAMANT CUKIER PUDER Z AROMATEM  
WANILIOWYM 504182

DOLNY ŚLĄSK ZIELONA DOLINA  
ŻYWNOŚCI I ZDROWIA 502345

DOM Z KERAMZYTU 504119

DOMIR 504105

DOUDOU’S 502184

DROGERIA DRUGSTORE 503430

Dropeo 504035

Edenafil 503541

EDITEL 503445

ELWOZ 503533

ENDOPRACTICA 503811

ER EIGHT REPS 503980

EuroFood restaurant 504074

EVERBASE 502706

EXPLOSION 504127

ez1 503850

EŻ 500813

EŻK TWIN 500807

EŻK 500810

FACET OD MOKREJ ROBOTY 504193

Ferticaps 503401

FIERE DEL GUSTO & BUONGUSTO 503335

FIRMA ADOZ Rok zał. 1990 504053

FOOTBALL CLUB DEVS NOBIS  
HAEC OTIA FECIT 503922

FRUKS 504097

FURIA ŚWIDNICKA 501528

G GRAND DZIANINY 504057

GardłoSept A11 502124

GardłoSept 502121

GASTROSTAL 504180

GO PARTY 503584

GRAFMET 502979

GRUPA EL-SIGMA POLSKIE HURTOWNIE 
ELEKTRYCZNE 503789

grupa zielonka 504094

GRYKO CAFFE Agnieszka Stefaniak 501604

GUARANTEED BEST QUALITY INGREDIENTS 
EMPIRE GENUINE PETFOOD STORY 500191

Guo He One 503370

GYM CONCEPT AGNIESZKA KOT 503175

Gynvael Coldwind 503882

HEL DOKTOR.PL +48 731 964 572  
WIZYTY LEKARSKIE NA PÓŁWYSPIE HELSKIM 503760

helen’s wings 502303

HOTEL & SPA NOSALOWY PARK ZAKOPANE 503285
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HOTEL OSSA Conference & SPA 503451

hydro lambda 501966

HYDRO LAMBDA 501971

Hydrocaps 503402

hydrotex 501284

I LBN 503361

IBUVIT MED 504002

IMMUNOinfec 498655

IMPULSEED 504080

infraTEAM 504136

INVESTMENTS4YOU.BIZ  
Inwestycje dla Ciebie 503362

IQ DEVELOPMENT 503147

IT pomocinformatyczna.pl 497943

ITALLO 497418

itCraft 502064

JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM,  
1804 MIODONKA Honey Vodka  
wódka miodowa KOSHER  
Polish Craft Distillery 503034

JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM, 

1804 ORZECHÓWKA Walnut Liqueur  
likier orzechowy KOSHER  
Polish Craft Distillery 503023

JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM,  
1804 PIOŁUNÓWKA Herbal Liqueur  
likier ziołowy KOSHER Polish Craft Distillery 503014

JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM,  
1804 ZGODA Rye Vodka wódka żytnia  
KOSHER Polish Craft Distillery 503012

jeju 501394

JOY JOY  Magnetic Power 501742

JOY JOY Magnetic Power 501747

KA MED 502168

kapellove_love 503566

KASA BILETOWA 497229

KAZIMIERZ WIELKI 502962

KIM CRAWFORD 501117

KLABATER 503979

Kongres Sukcesja.pl 502562

KOREX 497233

lajt mobile 503456

Land Centrum Handlowe 504091

LANGUID BAY 502423

Leadership Nests 503996

Liberty Marine 497922

lodziarnia NAPOLEON cafe 504122

LOMBARD ŻYCIE POD ZASTAW 497253

łaciate bez laktozy 503752

M Mextra FURNITURE FABRICS EQUIPMENT 496658

M MODRO 503599

m multiparcs 504125

MACIEJ JUREWICZ Dystrybucja Mięsa,  
Wędlin i Drobiu 503185

MADAME ART 503972

MAFIOŁA 504103

MARKLIM CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA  
WENTYLACJA 501641

Maxx Vital 504022

MEDICA HERBS 503925

MEDICAL CANNABIS. SIMPLIFIED. 495296

MEDINET SYSTEMY INFORMATYCZNE 503966

MeliSept S21 502127

MeliSept 502126

meliseus 504126

MILKA SECRET BOX 504093

MODERNE INVESTERING 503564

MONSTERPRINT 496651

more than tea bubbletea7 503432

MS KING 504174

MULTIPACK opakowania 504068

MULTISUN 504059

MXA max FOOD 500847

NAFTOR GRUPA PERN 500944

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA  
PUBLICZNEGO PZH 503941

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA  
PUBLICZNEGO PZH 503949

nature ON THE ESSENCE OF NATURAL 

EXTRACTS 503901

neuro aiki global 502989

NOPTOCO 504029

NOSALOWY PARK HOTEL & SPA ZAKOPANE 503282

Oats & Honey ALL NATURAL 501801

Od nas 502375

OPOLANKA RESTAURACJA & HOTEL 504132

OREANDA 502432

Orzeszek Z natury dla natury 501963

OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ 504096

paged out 503884

PAGED OUT! 503847

PALAZZO Café 503919

parelion 504296

PARK WOLA RODZINNY PARK ROZRYWKI 499915

PARTICLE 504150

PFI Future 500957

POL. TOW. TATRZAŃSKIE 1873 501635

polish hickory open 504109

POLSKA eFUTBOL 504130

pretyciagnione 474186

PRO Trawienie SUPLEMENT DIETY  
WSPOMAGA TRAWIENIE KURKUMA,  
KOPER WŁOSKI, MIĘTA 498587
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Produkcja Elementów Złącznych  
CONNECTOR 503858

PROFALMET 503960

Profesor Zabawka 501523

PROFESSIONAL PIERCERS POLAND 502427

PROSTO Z MOSTU 503127

Protectcaps 503400

przyjazne ukulele 504106

PZH NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA 
PUBLICZNEGO od 1918 r. 503937

PZH NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA  
PUBLICZNEGO od 1918 r. 503947

PZPN eFUTBOL 504128

PZPN eFUTBOL 504131

RAUM Premium 504073

RiDaX 503977

ROASTAINS 502189

ROWEROWA STOLICA POLSKI 503757

SALESMAX 504011

SAN MARTINO 501096

SC STRENGTH COACH PERFORMANCE  
EST. X 2015 503144

SEMAN 503359

SG SYREK GROUP 502940

SIGMED 502998

SIMLERID 503946

SKAN-COLOR 503521

Smaki Zacisza 497748

SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA  
SZYNKA Z PIECA 501591

SORAYA AQUASHOT 503461

SORAYA BODY DIET 503944

SORAYA SUN ADDICT 503460

SPETOACTIV 502934

SPETOBAR 502931

SPETOFLON 502938

SPETOGRAF 502936

SPETOMET 502980

SPETOPAK 502950

SPETOSPIR 502937

SPETOTERM 502925

STACJA SOPOT 504112

STACJA SOPOT 504113

Stary Port 499085

STATERA FINANCE 504149

STECOM LIGHTING 502208

STEVENS 503879

Subsidium 501280

SUNMAG 503457

suplement diety RUSKOLINA 503033

SUSHI PIZZA Rock&Roll 503736

SWKS 503698

SYMETRIA 496625

System Czyste Powietrze 503413

SZARLOTKA ŻUBROWA 501219

SZKUTNIK 503862

SZOP 504052

TeleAnioł 503640

tołpa. green 503225

tołpa. intima. 503226

Tutto Bene FINE FOOD & WINE SHOP 501651

UNI KOLOR 503971

Uniejowianka 502183

UNIHOLDER 502978

Vegan Beauty make up nails store 504042

VEGAN 503174

VINCI HOME 503915

Vitaliner 504181

W celowniku 497294

w obiektywie 497228

WATER IS NOT ENOUGH 499260

welive 501871

WIADOMOŚCI HANDLOWE KONGRES  
ALKOHOLE i NAPOJE 491088

WiBI 503462

WIGAL WYPOSAŻENIE GALWANIZERNI  
PRZYJAZNE ZIEMI 502898

WIGAL 502899

wodkan GRZENKOWICZ 503938

www.lindenwood.eu Linden 498787

WYSSANE Z PALCA 503765

zero bullshit MANAGEMENT 501329

ziaja jeju 501392

ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA 502333

ziemniak z klasą MR.POTATO 502887

ŻYJ Z KOLOREM 504295



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.

467742 AQUASTOP (2019 08 28) 11
1045481 ”Félicitée” (2019 09 05)

CFE: 01.01.04, 01.15.23, 
24.17.02, 26.04.12, 29.01.15

16, 28, 41

1223392 MONSORRO (2019 03 28)
CFE: 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12 25, 35

1229598 YACHTING TIME (2019 08 30)
CFE: 18.03.02 18, 25, 35

1436971 YILDIZENTEGRE (2019 06 26)
CFE: 01.01.02, 26.03.23, 
27.05.09, 29.01.13

6, 19, 20, 35

1444445 MAIKE (2018 07 02) 6, 11
1487176 MG (2019 05 14)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 5
1487211 ZEST’ (2019 07 23) 9
1487214 BAILA (2019 07 23) 9
1487224 TANGO (2019 07 23) 9
1487232 MORPHOZ (2019 07 23) 9
1487257 COMIT (2019 04 23, 2018 10 24) 9, 35, 36, 

38, 42
1487267 40 SUPER DICE (2019 05 10, 2018 11 13)

CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.13 9, 28, 41
1487306 2019 06 17)

CFE: 26.04.05, 28.03.00 24
1487318 ALPEXAVIT (2019 07 26, 2019 04 01) 5, 10
1487395 ICE DICE (2019 05 10, 2018 11 13)

CFE: 27.05.02, 29.01.15 9, 28, 41
1487413 MailTicker  

(2019 07 12, 2019 06 24)
9, 38, 

42
1487414 Mykozol (2019 07 19) 5
1487417 20 BURNING DICE (2019 05 10, 2018 11 13)

CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.13 9, 28, 41
1487419 welive (2019 06 04)

CFE: 27.05.17 35, 36, 37, 43
1487435 7&5 (2019 05 28)

CFE: 24.17.25, 27.07.11 25
1487442 Aknecutan (2019 07 19) 5
1487463 RIDERS OF THE KNIGHTS 

(2019 07 10, 2019 02 01)
14

1487482 FLAMING DICE (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.15 9, 28, 41

1487490 START INS (2019 06 26, 2019 03 28) 35, 36
1487522 SKIN Q10 IDENTICAL (2019 07 09, 2019 05 08)

CFE: 26.03.23, 27.05.02, 27.07.01, 29.01.12 3

1487558 Innova Software (2019 03 18, 2018 11 09)
CFE: 03.07.16, 26.13.25, 29.01.12 9, 42

1487609 2019 06 21, 2019 02 18)
CFE: 01.01.03 9, 14

1487611 FUFFIES (2019 06 20, 2019 03 05)
CFE: 27.05.02, 29.01.12 29, 30

1487638 Arctec (2019 05 20, 2018 11 21) 9, 42
1487652 BIONOV (2019 05 06, 

2019 04 05)
9, 10, 35, 42, 44

1487656 LYKKE CARE (2019 05 22, 2019 04 30) 3, 42
1487697 100 SUPER DICE (2019 05 10, 2018 11 13)

CFE: 27.05.03, 27.07.03, 29.01.14 9, 28, 41
1487702 V VNG (2019 04 11, 2018 10 12)

CFE: 27.01.01, 27.05.09, 
29.01.13

4, 6, 7, 9, 11, 12, 
16, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 45

1487739 glasssix (2019 05 31)
CFE: 27.05.01 9

1487772 Donut THE BOX & More (2019 06 27)
CFE: 08.01.11, 24.17.25, 
27.03.15, 29.01.12

25, 30, 43

1487783 CardioRenoMax (2019 07 29, 
2019 03 08)

44

1487829 LACTACYD (2019 08 02, 2019 04 30)
CFE: 27.05.01 3, 5

1487835 FLASH BOOST (2019 06 27, 2018 12 28)
CFE: 01.01.02, 01.15.07, 26.04.04, 
26.13.25, 27.05.01

28

1487841 MEDLEY (2019 07 23) 9
1487846 WHAOO (2019 07 23)

CFE: 02.09.04, 26.04.02, 
27.03.02, 27.05.01

9

1487859 MINI ULTIMATE HOT (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 01.05.05, 27.05.01, 29.01.13 9, 28, 41

1487870 POWERFIT (2019 06 05, 2019 01 16) 9
1487930 LINGUASKILL (2019 08 13) 9, 16, 41
1487940 SONAVOX (2019 07 16)

CFE: 26.11.02, 27.05.01 9
1487942 MOSCOW GOLDEN 

DOMES (2019 07 12)
33

1487994 DREW S. (2019 07 23) 9
1488006 FLASH BOOST (2019 06 27) 28
1488017 KINGDOM (2019 07 10) 23, 24
1488019 SARAPEPP (2019 07 23, 2019 03 01) 1, 3, 5
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1488087 Meco (2019 03 27)
CFE: 27.05.17 29, 32

1488093 CHOCOLATIER (2019 06 12)
CFE: 27.05.11 33, 35

1488141 ROOMIE BOO (2019 05 30)
CFE: 14.05.01, 27.03.15, 29.01.14 28

1488158 TEMSA SAFİR (2019 07 10, 2019 05 29)
CFE: 27.05.09 12

1488170 30 Spicy DICE (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 05.09.15, 27.03.01, 
27.05.02, 29.01.15

9, 28, 41

1488183 IGATE (2019 05 27, 2019 05 22)
CFE: 26.01.03, 26.11.02, 
27.05.17, 29.01.13

19, 35, 37, 45



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1488019 

3  1487522, 1487656, 1487829, 1488019 

4  1487702 

5  1487176, 1487318, 1487414, 1487442, 1487829, 1488019 

6  1436971, 1444445, 1487702 

7  1487702 

9  1487211, 1487214, 1487224, 1487232, 1487257, 1487267, 1487395,
 1487413, 1487417, 1487482, 1487558, 1487609, 1487638, 1487652,
 1487697, 1487702, 1487739, 1487841, 1487846, 1487859, 1487870,
 1487930, 1487940, 1487994, 1488170 

10  1487318, 1487652 

11  467742, 1444445, 1487702 

12  1487702, 1488158 

14  1487463, 1487609 

16  1045481, 1487702, 1487930 

18  1229598 

19  1436971, 1488183 

20  1436971 

23  1488017 

24  1487306, 1488017 

25  1223392, 1229598, 1487435, 1487772 

28  1045481, 1487267, 1487395, 1487417, 1487482, 1487697, 1487835,
 1487859, 1488006, 1488141, 1488170 

29  1487611, 1488087 

30  1487611, 1487772 

32  1488087 

33  1487942, 1488093 

35  1223392, 1229598, 1436971, 1487257, 1487419, 1487490, 1487652,
 1487702, 1488093, 1488183 

36  1487257, 1487419, 1487490, 1487702 

37  1487419, 1487702, 1488183 

38  1487257, 1487413, 1487702 

39  1487702 

40  1487702 

41  1045481, 1487267, 1487395, 1487417, 1487482, 1487697, 1487702,
 1487859, 1487930, 1488170 

42  1487257, 1487413, 1487558, 1487638, 1487652, 1487656, 1487702 

43  1487419, 1487772 

44  1487652, 1487783 

45  1487702, 1488183



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.

495360 IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 07 15 1, 2, 17, 19

496356 BNP PARIBAS S.A.
2019 07 15 9, 38, 42

495365 IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 07 16 1, 2, 17, 19

496877 Q HOME UK LIMITED
2019 07 29 35, 42, 43

498221 Pozavarovalnica Sava, d.d.
2019 08 26 36

497102 Egis Gyógyszergyár Zrt.
2019 09 17 3, 5

496984 SONY MUSIC ENTERTAINMENT  
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 09 17 38, 41

495835 Deutsche Telekom AG

2019 09 17 9, 38, 45

492540 Hell Energy Magyarország Kft.

2019 09 13 32

493790 Société des Produits Nestlé S.A.

2019 09 19 30

501865 TYŁA KLAUDIA

2019 09 17 43



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1454129 Sazerac Brands LLC
2019 08 13 33
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