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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 4 listopada 2019 r. Nr ZT45

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) 472997 (220) 2017 06 16
(731) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU
(540) (znak słowny)
(540) TREND
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, zło-
żone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pocho-
dzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, 
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki 
do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, pre-
paraty do regulacji wzrostu roślin, karbolineum do ochrony 
roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki 
grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, 
środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki 
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.

(210) 477241 (220) 2017 10 03
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA Z CHILI SMAK 

KREWETKOWY PIKANTNY MEGA OSTRA SHRIMP 
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (VERY HOT)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.07.03, 05.09.06, 05.09.21, 05.07.06, 
11.03.05

(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, 
zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożyw-
czych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczą-
cych artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, informacja 
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup 
błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalno-
ściowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 

Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowa-
nie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących arty-
kułów spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 495941 (220) 2019 02 14
(731) METSÄ TISSUE OYJ, Espoo, FI
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) SUPERWYTRZYMAŁA mola Botanic Elégance  

Styl & elegancja NOWOŚĆ AIR+ 8 rolek 3 warstwy 
DELIKATNIE PACHNĄCY łatwe otwieranie BIAŁY, 
DELIKATNIE ZDOBIONY, 3-WARSTWOWY PAPIER 
TOALETOWY Mola Elégance to wysokiej jakości, biały, 
3-warstwowy papier toaletowy. Jego eleganckie, 
subtelne zdobienia i delikatny zapach podkreślą styl 
Twojej łazienki. Romantic, Botanic czy Oceanic - 
- wybierz wzór, który najlepiej podkreślali wystrój 
łazienki. MOLA ELÉGANCE - STYL I ELEGANCJA 
W TWOJEJ ŁAZIENCE WYPRÓBUJ TAKŻE POZOSTAŁE 
WARIANTY LINII MOLA ELÉGANCE Oceanic Elégance 
Romantic Elégance A CZY ZNASZ JUŻ NOWE RĘCZNIKI 
PAPIEROWE MOLA? JEŚLI NIE, KONIECZNIE SPRAWDŹ: 
GIGA XXL największy ręcznik Mola KUCHENNE 
INNOWACJE bezpieczne w kontakcie z żywnością 
EXTRA STRONG + 50% super wytrzymałe i wydajne 
POŁYSK doskonały do szyb, luster i metalowych 
powierzchni Metsä www.mola.eu

(531) 27.05.01, 29.01.15, 10.05.25, 19.01.11, 05.03.20, 26.01.01, 
26.01.16, 26.01.18, 20.05.25

(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papie-
rowe ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe, 
serwetki papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy z pa-
pieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach, ręczniki 
papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych kla-
sach), materiały do pakowania.
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(210) 496485 (220) 2019 02 27
(731) COPERNICUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wąwelnica 

(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Copernicus Craft Spirits BIMBER {Moonshine 

Vodka} WYKONANY METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI 
C MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH 
Bimber to unikalny trunek uzyskany w połączeniu 
destylatu jabłkowego oraz wielokrotnie 
destylowanego alkoholu. Gotowy blend jest 
leżakowany w odpowiednich warunkach. Czas jest 
kluczowym etapem produkcji naszego bimbru, 
dzięki któremu trunek staje się łagodny w smaku 
i zapachu. SPOŻYWAJ Z LODEM, SCHŁODZONY LUB 
W TEMPERATURZE OTOCZENIA WÓDKA SMAKOWA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.07.01, 25.01.15, 24.17.05, 24.17.07, 
19.08.05, 26.01.01, 26.01.18

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

(210) 496487 (220) 2019 02 27
(731) COPERNICUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wąwelnica

(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Copernicus Craft Spirits PIGWA {z dodatkiem Brandy 

de Jerez} WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI 
C MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH Pigwa 
swoją bursztynową barwę zawdzięcza między 
innymi dodatkowi hiszpańskiej Brandy de Jerez 
dojrzewającej w beczkach po sherry. Trunek jest 
wytwarzany na bazie soku pigwowego tłoczonego 
w Polsce, alkoholizowany najwyższej klasy 
destylatem winnym. TRUNEK MOŻNA DOWOLNIE 
MIESZAĆ I SPOŻYWAĆ NA RÓŻNE SPOSOBY NAPÓJ 
SPIRYTUSOWY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.07.01, 19.08.05, 24.17.05, 24.17.07, 
25.01.15, 26.01.01, 26.01.18

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

(210) 496488 (220) 2019 02 27
(731) COPERNICUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wąwelnica

(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Copernicus Craft Spirits PORTERÓWKA {Amber 

Grand Imperial} WYKONANA METODAMI 
RZEMIEŚLNICZYMI C MANUFAKTURA ALKOHOLI 
GATUNKOWYCH Staropolska receptura oparta 
na piwie Grand w stylu porterów bałtyckich. 
To wielokrotnie nagradzane piwo powstaje 
ze słodów jęczmiennych jasnych i czarnych 
w Browarze Amber od 2008 roku. Nasz mocny 
trunek został wzbogacony o nalewy na zioła, 
przyprawy korzenne i szlachetne miody. Cechuje 
go głęboka ciemna barwa, wyraziste aromaty, 
posmak kawy i czekolady. PODAWAĆ NA KOSTKACH 
LODU Z PLASTERKIEM POMARAŃCZY LIKIER

(531) 19.08.05, 19.07.01, 24.17.05, 24.17.07, 25.01.15, 26.01.01, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14, 11.03.01

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

(210) 496691 (220) 2019 03 04
(731) HAMPEL-RYBICKA MAŁGORZATA VIP ART AGENCJA, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BP SŁODOWNIA BROWAR PUB

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ga-
stronomia.
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(210) 496734 (220) 2019 03 05
(731) MULTI STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) BURLEY
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, 
rozpowszechnianie i uaktualnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, reklama radiowa, prasowa, 
telewizyjna i za pośrednictwem sieci komputerowej, prowa-
dzenie agencji reklamowych, 43 usługi hotelarskie, usługi 
prowadzenia restauracji, kawiarni, pubów, barów szybkiej 
obsługi, usługi gastronomiczne i cateringowe, bary i bary 
szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, sto-
łówki, przygotowywanie żywności na wynos.

(210) 497935 (220) 2019 03 29
(731) WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ
(552) (znak stanowiący deseń)
(540) w

(531) 27.05.08, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.14
(571) opis znaku: Znak stanowi deseń powtarzających się 
elementów, z których każdy przedstawia układ linii, ułożonych 
z kropek, przecinających się pod kątem prostym, a w co dru-
gim przecięciu umieszczona jest stylizowana litera „w”.
(510), (511) 16 pudełka kartonowe do przechowywania, 
opakowania kartonowe, papier do pakowania, torby papie-
rowe do pakowania, materiały piśmienne, 18 parasole, kufry 
bagażowe, plecaki, portfele, pudełka ze skóry, teczki, torby, 
torebki, walizy, etui na klucze, paski skórzane, portmonetki, 
25 obuwie, paski do butów, wkładki do butów, akcesoria 
obuwnicze, buty narciarskie, buty piłkarskie, pantofle, panto-
fle gimnastyczne, obuwie plażowe, sandały.

(210) 499980 (220) 2019 05 20
(731) FUNDACJA ACT 4 ART IMIENIA MEISNERA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Laboratorium Meisnera
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
kulturalna.

(210) 500747 (220) 2019 06 05
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PAINTER SALON HIGH PIGMENT

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 26.11.02, 25.01.09
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 500765 (220) 2019 06 05
(731) KARMA BARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KARMA

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, orzechów i na-
sion, mieszanki bakalii, 30 batony na bazie bakalii, czekola-
dy, owoców i nasion, słodycze, wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów i orzechów arachidowych, orzechy w czekoladzie.

(210) 500799 (220) 2019 06 06
(731) KRAWCZYK DOROTA MITO-PHARMA,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m mitopharma ZDROWIE DZIĘKI NAUCE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, na-
poje stosowane w lecznictwie, 44 usługi analiz medycznych 
związane z leczeniem osób świadczone przez laboratorium 
medyczne.

(210) 500873 (220) 2019 06 07
(731) PIESZKA JOANNA, Międzyświeć
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) little helpBOX
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.18, 25.01.09
(510), (511) 16 karty, karty do kolekcjonowania, plakaty, biu-
letyny informacyjne, broszury, karton, pudełko, materiały 
do pisania, materiały szkoleniowe i instruktażowe.

(210) 501028 (220) 2019 06 12
(731) OCIOSZYŃSKA KATARZYNA, Warszawa;  

KĘPA-PAWLIŃSKA KATARZYNA, Warszawa;  
ŁONISK SŁAWOMIR, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Gra muzyka
(510), (511) 9 filmy, seriale, urządzenia do nadawania pro-
gramów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry 
komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i za-
pisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy 
komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe 
do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały 
na laptopy, etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton, 
druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem 
mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały 
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, materiały drukowane, 
książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy, kalen-
darze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, drukowa-
ne wzory na odzież, nalepki na zderzaki samochodowe, kar-
ty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, 
drukowane zaproszenia, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimna-
styczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, 
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie 
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy 
korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja 
filmów reklamowych, marketing internetowy, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, merchan-
dising, 38 usługi rozpowszechniania programów telewizyj-
nych, widowisk rozrywkowych, usługi wysyłania wiadomości 
multimedialnych (MMS), zapewnienie dostępu do treści mul-
timedialnych on-line, transmisja obrazu za pośrednictwem 
interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja plików 
danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja dźwięku 
za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za po-
średnictwem Internetu, przesyłanie treści audiowizualnych 
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multi-
medialnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za po-
średnictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, trans-
misja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym 
plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą 
transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, 
fora (pokoje rozmów) dla serwisów społecznościowych, do-
starczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowi-
zualnych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą 
platform i portali w Internecie i innych mediach, zapewnie-
nie dostępu do portali internetowych obejmującego pro-

gramy wideo na życzenie, 41 teleturnieje, usługi w zakresie 
rozrywki, nauczania i szkolenia przez lub związane z radiem 
i telewizją, usługi w zakresie produkowania, prezentowania 
i wynajmowania programów radiowych i telewizyjnych oraz 
filmów i nagrań dźwiękowych i video, usługi w zakresie pu-
blikowania, produkowania i wynajmu materiałów instrukta-
żowych i szkoleniowych, usługi w zakresie rozrywki, naucza-
nia i szkolenia, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych 
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych 
usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, 
w systemie telewizji interaktywnej, usługi w zakresie organi-
zowania konkursów, teleturniejów, gier, quizów, dni rozrywki 
i wydarzeń sportowych, usługi w zakresie organizowania, 
prezentowania i produkowania przedstawień, przedstawień 
na żywo oraz imprez i programów z udziałem publiczności, 
usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych i dla celów 
rozrywkowych, usługi organizacji imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: 
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, 
magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elek-
tronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, 42 pro-
gramowanie aplikacji multimedialnych, opracowywanie in-
teraktywnego oprogramowania multimedialnego, hosting 
rozrywkowych treści multimedialnych, projektowanie portali 
sieciowych, hosting portali internetowych, programowanie 
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, li-
nii chatów i forów internetowych, usługi projektowania w za-
kresie wystaw.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 501038 (220) 2019 06 12
(731) OCIOSZYŃSKA KATARZYNA, Warszawa;  

KĘPA-PAWLIŃSKA KATARZYNA, Warszawa;  
ŁONISK SŁAWOMIR, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gra muzyka

(531) 27.05.01, 26.01.01, 24.17.12, 24.13.25
(510), (511) 9 filmy, seriale, urządzenia do nadawania pro-
gramów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry 
komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i za-
pisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy 
komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe 
do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały 
na laptopy, etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton, 
druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem 
mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały 
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, materiały drukowane, 
książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy, kalen-
darze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, drukowa-
ne wzory na odzież, nalepki na zderzaki samochodowe, kar-
ty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, 
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drukowane zaproszenia, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimna-
styczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, 
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie 
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy 
korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja 
filmów reklamowych, marketing internetowy, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, merchan-
dising, 38 usługi rozpowszechniania programów telewizyj-
nych, widowisk rozrywkowych, usługi wysyłania wiadomości 
multimedialnych (MMS), zapewnienie dostępu do treści mul-
timedialnych on-line, transmisja obrazu za pośrednictwem 
interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja plików 
danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja dźwięku 
za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za po-
średnictwem Internetu, przesyłanie treści audiowizualnych 
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multi-
medialnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za po-
średnictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, trans-
misja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym 
plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą 
transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, 
fora (pokoje rozmów) dla serwisów społecznościowych, do-
starczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowi-
zualnych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą 
platform i portali w Internecie i innych mediach, zapewnie-
nie dostępu do portali internetowych obejmującego pro-
gramy wideo na życzenie, 41 teleturnieje, usługi w zakresie 
rozrywki, nauczania i szkolenia przez lub związane z radiem 
i telewizją, usługi w zakresie produkowania, prezentowania 
i wynajmowania programów radiowych i telewizyjnych oraz 
filmów i nagrań dźwiękowych i video, usługi w zakresie pu-
blikowania, produkowania i wynajmu materiałów instrukta-
żowych i szkoleniowych, usługi w zakresie rozrywki, naucza-
nia i szkolenia, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych 
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych 
usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, 
w systemie telewizji interaktywnej, usługi w zakresie organi-
zowania konkursów, teleturniejów, gier, quizów, dni rozrywki 
i wydarzeń sportowych, usługi w zakresie organizowania, 
prezentowania i produkowania przedstawień, przedstawień 
na żywo oraz imprez i programów z udziałem publiczności, 
usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych i dla celów 
rozrywkowych, usługi organizacji imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: 
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, 
magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elek-
tronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, 42 pro-
gramowanie aplikacji multimedialnych, opracowywanie in-
teraktywnego oprogramowania multimedialnego, hosting 
rozrywkowych treści multimedialnych, projektowanie portali 
sieciowych, hosting portali internetowych, programowanie 
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, li-
nii chatów i forów internetowych, usługi projektowania w za-
kresie wystaw.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 501105 (220) 2019 06 13
(731) BEDNARCZYK MARCIN, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGARNIEMY.TO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.23, 03.07.24, 25.03.01
(510), (511) 35 porady odnośnie prowadzenia firm w ra-
mach franchisingu, doradztwo i konsultacje biznesowe 
w zakresie franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, usługi rekla-
mowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fran-
chisingu, 37 obsługa i naprawa samochodów, wulkanizacja 
opon samochodowych, konserwacja lub naprawa pojazdów 
samochodowych, mycie pojazdów, usługi napraw awarii po-
jazdów, wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed 
rdzą.

(210) 501221 (220) 2019 06 17
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GoBiotic NATURAL HARMONY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 501485 (220) 2019 06 24
(731) I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ’merce

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do handlu 
elektronicznego, 42 oprogramowanie jako usługa [SAAS] 
w branży handlu elektronicznego.

(210) 501607 (220) 2019 06 27
(731) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM NA KURKOWEJ
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nie-
ruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami 
obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw 
handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urba-
nistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także 
w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Inter-
net, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi 
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organi-
zowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nierucho-
mościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami miesz-
kalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam również w sieci on-line, opracowywanie koncepcji 
użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, 
usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomicz-
no-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 
36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót 
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, 
usługi zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w na-
bywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni 
użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wy-
cen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy 
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: ad-
ministrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji 
kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budyn-
ków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, 
zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za budowę pod względem finanso-
wym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi 
opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, 37 usługi developerskie związane z budową 
i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży 
lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach 
przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowa-
dzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wyko-
nawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, bu-
dowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, napra-
wy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów 
budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji ge-
neralnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych doty-
czących obiektów inżynierskich.

(210) 501608 (220) 2019 06 27
(731) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Księże Nowe

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu prze-
prowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi za-
rządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nierucho-
mości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budow-
lanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowa-
nia inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji gene-
ralnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących 
obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, 
lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, 
usługi w zakresie wycen finansowych majątku nierucho-
mego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzch-
ni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, 
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowy-
mi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, 
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, 
usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i realiza-
cji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania 
nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi developerskie zwią-
zane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac 
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudow-
lanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remonto-
we, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie 
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich.

(210) 501679 (220) 2019 06 28
(731) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW, 

Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W LUCERNIE
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopi-
sma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi 
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, 
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi 
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian 
zewnętrznych.
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(210) 501722 (220) 2019 07 01
(731) KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KeSeM TWARÓG CHUDY MIELONY 0% TŁUSZCZU 

QUARK GEMAHLEN FETTARM 0% FETT MINCED 
LOW-FAT CURD CHEESE 0% FAT PRODUKT POLSKI

(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 26.05.01, 26.05.06, 
26.05.18, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.09, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 29 sery twarogowe.

(210) 501805 (220) 2019 07 01
(731) AS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, usługi reklamowe 
w zakresie turystyki i podróży, reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, obsługa reklamowa obro-
tu nieruchomościami, zarządzanie mieszkaniami, 36 zarzą-
dzanie lokalami niemieszkalnymi, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 
43 usługi hotelowe, hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwate-
rowania dla turystów, wynajem zakwaterowanie tymczaso-
wego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, usługi agencji 
wynajmu mieszkań [time share].

(210) 502032 (220) 2019 07 09
(731) PASŁAWSKI PAWEŁ SORS, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA CENTRUM ZDROWIA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 05.01.16
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-
ne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zę-
bów, preparaty i artykuły higieniczne, 35  sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego 

w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, zarządzanie pro-
gramami i usługami w zakresie refundacji leków, zarządza-
nie programami i usługami refundacyjnymi aptek, 44 usługi 
farmaceutyczne, wydawanie środków farmaceutycznych, 
udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa 
farmaceutycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi 
doradcze dotyczące farmaceutyków, sporządzanie leków 
recepturowych przez farmaceutów, usługi farmaceutyczne 
w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi dorad-
cze świadczone przez apteki, usługi w zakresie higieny i uro-
dy dla ludzi.

(210) 502084 (220) 2019 07 10
(731) Taco Bell Corp., Irvine, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S TACO BELL SUPREME

(531) 22.03.01, 22.03.05, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie programów lojalnościo-
wych dla klientów.

(210) 502136 (220) 2019 07 11
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luxuri Caramel Fudge Saeed M. Maddah QUALITY 

TRADE MARK ORIGINAL AL MADDAH Since 1951

(531) 03.04.02, 03.04.24, 06.01.02, 06.01.04, 25.01.15, 25.01.25, 
26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 
26.04.16, 26.04.22, 25.07.17, 27.05.01, 26.05.04, 26.05.06, 
29.01.13

(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (cukierki), cukier-
ki ciągutki.

(210) 502153 (220) 2019 07 11
(731) MORYŃ RENATA FREE STAR, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Mr.Beard
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, fartu-
chy, fartuchy fryzjerskie, odzież ochronna zakładana na ubra-
nia, odzież robocza, spodnie, t-shirty, koszule, kurtki, czap-
ki, nakrycia głowy, fartuchy z tworzyw sztucznych, odzież 
wodoodporna, obuwie, szelki, odzież ze skóry, skarpetki, 
taśmy do spodni, getrów, po stopy, paski skórzane [odzież], 
paski tekstylne, paski z materiału, bandany na szyję, okrycia 
wierzchnie.



Nr  ZT45/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

(210) 502181 (220) 2019 07 12
(731) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne 
i spalinowe, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spali-
nowe, nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, elek-
tryczne ostrzałki do łańcuchów, traktory ogrodowe do strzy-
żenia trawników, samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem 
dla operatora, pługi, glebogryzarki, elektryczne i spalinowe 
wiertnice do gleby, rozłupywarki i rozdrabniacze elektryczne 
i spalinowe, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odkurzacze 
ogrodnicze i dmuchawy do liści elektryczne i spalinowe, 
opryskiwacze spalinowe, pompy zanurzeniowe, agregaty 
prądotwórcze, spawarki, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, przy-
cinarki jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce do żywo-
płotów ręczne, odśnieżarki, narzędzia ogrodnicze i rolnicze 
obsługiwane ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania 
pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsu-
menckich, reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja 
na rzecz osób trzecich, internetowe przekazywanie informa-
cji tekstowych i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej 
towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicz-
nej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów 
rolniczych, ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz 
przyborów i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, 
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakre-
sie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii 
publicznej i badania marketingowe, tworzenie komputero-
wych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
przetwarzanie danych dla osób trzecich, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i reklamowych, tworzenie 
i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, fol-
derów i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron 
internetowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponso-
rowanych, 44 usługi związane z ogrodnictwem, terenami 
zieleni, sadownictwem, leśnictwem, doradztwo w zakresie 
aranżacji zieleni, projektowania, zakładania i utrzymywania 
ogrodów oraz ochrony roślin, chirurgia drzew i krzewów, 
projektowanie i wykonawstwo ogrodów, architektura kra-
jobrazu, porady dotyczące narzędzi i sprzętu do pielęgnacji 
ogrodów i utrzymania porządku w otoczeniu domu, doradz-
two w zakresie stosowania kalendarium ogrodnika i sadow-
nika, porady odnośnie pielęgnacji ogrodów i sadów, porady 
w zakresie uprawy roślin, wypożyczanie sprzętu rolniczego 
i ogrodniczego.

(210) 502254 (220) 2019 07 15
(731) STALKOWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) WPK
(510), (511) 11 wentylatory promieniowe, części, podzespo-
ły, zespoły i osprzęt wentylatorów promieniowych, 37 in-
stalowanie, remonty, naprawy i konserwacje wentylatorów 
promieniowych.

(210) 502256 (220) 2019 07 15
(731) STALKOWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) WWOE
(510), (511) 11 wentylatory wolnostrumieniowe, części, 
podzespoły, zespoły i osprzęt wentylatorów wolnostrumie-
niowych, 37 instalowanie, remonty, naprawy i konserwacje 
wentylatorów wolnostrumieniowych.

(210) 502271 (220) 2019 07 15
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) TOPTELMI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 502273 (220) 2019 07 15
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) TELONTOP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 502295 (220) 2019 07 15
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.01.99, 29.01.13, 03.04.02, 06.01.02, 08.01.19
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (cukierki), cukier-
ki ciągutki.

(210) 502301 (220) 2019 07 15
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.01.99, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (cukierki), cu- 
kierki ciągutki.
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(210) 502437 (220) 2019 07 18
(731) ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ATRIUM PLAZA

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przed-
siębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub 
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie 
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, 
badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, admini-
strowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie do-
tyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, 
dostarczanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy, 
marketing bezpośredni, udostępnianie raportów marke-
tingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygo-
towywanie planów marketingowych, planowanie strategii 
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, 
projektowanie badań marketingowych, analiza trendów 
marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, prowa-
dzenie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
dzierżawa biur, budynków, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub 
wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomo-
ści], organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąga-
nie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych 
nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizo-
wanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związa-
nych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednic-
two w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie 
wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w za-
kresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy 
ziemi, wynajem pomieszczeń biurowych, handlowych, wy-
najmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem 
lokali na cele biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, 

wymiana pieniędzy, usługi finansowe w zakresie wyceny 
nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych 
oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nie-
ruchomościami, emisja bonów wartościowych jako nagroda 
za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci 
bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ra-
mach programu członkowskiego dla klientów, usługi finan-
sowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 
42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu komputero-
wego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powiela-
nia, wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz 
odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie za-
sobów serwerów, komputerów, konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochro-
ny antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opra-
cowywanie projektów technicznych, doradztwo budowlane 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
architektura, projektowanie budynków, usługi w zakresie 
dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie automatyzacji 
biura i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów na imprezy 
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udo-
stępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, 
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posie-
dzenia.

(210) 502438 (220) 2019 07 18
(731) ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ATRIUM PLAZA

(531) 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przed-
siębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub 
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie 
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, 
badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, admini-
strowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie do-
tyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, 
dostarczanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy, 
marketing bezpośredni, udostępnianie raportów marke-
tingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygo-
towywanie planów marketingowych, planowanie strategii 
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marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, 
projektowanie badań marketingowych, analiza trendów 
marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, prowa-
dzenie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
dzierżawa biur, budynków, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub 
wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomo-
ści], organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąga-
nie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych 
nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizo-
wanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związa-
nych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednic-
two w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie 
wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w za-
kresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy 
ziemi, wynajmę pomieszczeń biurowych, handlowych, wy-
najmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem 
lokali na cele biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, 
wymiana pieniędzy, usługi finansowe w zakresie wyceny 
nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, 
oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nie-
ruchomościami, emisja bonów wartościowych jako nagroda 
za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci 
bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ra-
mach programu członkowskiego dla klientów, usługi finan-
sowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 
42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu komputero-
wego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powiela-
nia, wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz 
odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie za-
sobów serwerów, komputerów, konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochro-
ny antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opra-
cowywanie projektów technicznych, doradztwo budowlane 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
architektura, projektowanie budynków, usługi w zakresie 
dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie automatyzacji 
biura i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów na imprezy 
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udo-
stępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, 
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posie-
dzenia.

(210) 502440 (220) 2019 07 18
(731) ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ATRIUM PLAZA

(531) 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przed-
siębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub 
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie 
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, ba-
dania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, usługi marketin-
gu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, 
analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informa-
cji marketingowej, marketing cyfrowy, marketing bezpośred-
ni, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie 
badań marketingowych, przygotowywanie planów marke-
tingowych, planowanie strategii marketingowych, opraco-
wywanie ankiet marketingowych, projektowanie badań mar-
ketingowych, analiza trendów marketingowych, negocjowa-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, 36 administrowanie nierucho-
mościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w handlu nie-
ruchomościami, dzierżawa biur, budynków, dzierżawa gruntu, 
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomo-
ści posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko 
nieruchomości], organizacja najmu nieruchomości handlo-
wych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub 
posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych i usługowych w nieruchomościach budynko-
wych, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomo-
ści, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie infor-
macji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub 
pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji 
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomo-
ści w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzier-
żawy ziemi, wynajmę pomieszczeń biurowych, handlowych, 
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wy-
najem lokali na cele biurowe, udzielanie pożyczek hipotecz-
nych, wymiana pieniędzy, usługi finansowe w zakresie wyce-
ny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, 
oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nie-
ruchomościami, emisja bonów wartościowych jako nagroda 
za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci 
bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ra-
mach programu członkowskiego dla klientów, usługi finan-
sowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 
42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu komputero-
wego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, 
wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz odzy-
skiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów 
serwerów, komputerów, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywi-
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rusowej, analizy systemów komputerowych, opracowywanie 
projektów technicznych, doradztwo budowlane w zakresie 
projektów architektonicznych i budowlanych, architektura, 
projektowanie budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz, 
doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 
43 udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomiesz-
czeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, 
udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(210) 502441 (220) 2019 07 18
(731) ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ATRIUM CENTRUM

(531) 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przed-
siębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub 
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie 
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, ba-
dania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, usługi marketin-
gu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, 
analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informa-
cji marketingowej, marketing cyfrowy, marketing bezpośred-
ni, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie 
badań marketingowych, przygotowywanie planów marke-
tingowych, planowanie strategii marketingowych, opraco-
wywanie ankiet marketingowych, projektowanie badań mar-
ketingowych, analiza trendów marketingowych, negocjowa-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, 36 administrowanie nierucho-
mościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w handlu nie-
ruchomościami, dzierżawa biur, budynków, dzierżawa gruntu, 
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomo-
ści posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko 
nieruchomości], organizacja najmu nieruchomości handlo-
wych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub 
posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych i usługowych w nieruchomościach budynko-
wych, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomo-

ści, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie infor-
macji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub 
pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji 
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomo-
ści w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzier-
żawy ziemi, wynajmę pomieszczeń biurowych, handlowych, 
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wy-
najem lokali na cele biurowe, udzielanie pożyczek hipotecz-
nych, wymiana pieniędzy, usługi finansowe w zakresie wyce-
ny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych 
oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nie-
ruchomościami, emisja bonów wartościowych jako nagroda 
za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci 
bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ra-
mach programu członkowskiego dla klientów, usługi finan-
sowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 
42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu komputero-
wego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, 
wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz odzy-
skiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów 
serwerów, komputerów, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywi-
rusowej, analizy systemów komputerowych, opracowywanie 
projektów technicznych, doradztwo budowlane w zakresie 
projektów architektonicznych i budowlanych, architektura, 
projektowanie budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz, 
doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 
43 udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomiesz-
czeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, 
udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(210) 502449 (220) 2019 07 18
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) APARTAMENTY LUDWIKI
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu prze-
prowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi za-
rządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nierucho-
mości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budow-
lanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowa-
nia inwestycji budowlanej,, 36 usługi zarządzania nierucho-
mościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wy-
cen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy 
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: admi-
nistrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/
sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządza-
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nia i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami 
osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowie-
dzialnego za budowę pod względem finansowym w aspek-
cie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania 
koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, po-
średnictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali 
i powierzchni użytkowej, 37 usługi developerskie związane 
z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac 
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudow-
lanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remonto-
we, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie 
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich.

(210) 502589 (220) 2019 07 22
(731) ADAMSKA ALEKSANDRA, BETKA ANNA MARIA 

ALEKSANDRA ADAMSKA & ANNA MARIA BETKA, 
Jarocin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE SHINY TO TWÓJ STYL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 17.02.17
(510), (511) 3 perfumy, ekstrakty perfum, mydła perfu-
mowane, kremy perfumowane, saszetki perfumowane, 
chusteczki perfumowane, woda perfumowana, preparaty 
perfumeryjne, produkty perfumeryjne, naturalne środki per-
fumeryjne, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, 
kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, 
kosmetyki naturalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
zestawy kosmetyków, mleczka kosmetyczne, maski kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, mydła kosmetyczne, kosmetyki 
do włosów, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do użytku osobistego, kompaktowe kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki koloryzujące do skóry, lakier do wło-
sów, lakiery do paznokci, żele do włosów, mydła i żele, kremy, 
emulsje i żele nawilżające, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
brokat do ciała, brokat kosmetyczny, brokat do paznokci, bro-
kat do twarzy i ciała, krem bazowy, krem przeciwzmarszczko-
wy, kremy nielecznicze, kremy ochronne, kremy oczyszcza-
jące, kremy samoopalające, kremy przeciwzmarszczkowe, 
kremy do twarzy, kremy ujędrniające skórę, kremy na dzień, 
kremy na noc, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy do skó-
ry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy do twarzy i ciała, 
rozjaśniacze do paznokci, rozjaśniacze do włosów, odżywki 
do włosów, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół 
paznokci, zmywacze do paznokci, utwardzacze do paznokci, 
sztuczne paznokcie, żel do paznokci, emalie do paznokci, klej 
do utwardzania paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, 
emulsje do wzmacniania paznokci, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, papier ścier-
ny do paznokci, proszek do polerowania paznokci, podkłady 
do paznokci [kosmetyki], preparaty do kuracji paznokci, kleje 

do mocowania sztucznych paznokci, papier ścierny szmer-
glowy do paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki 
zmiękczające skórki przy paznokciach, środki do usuwania 
skórek wokół paznokci, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, 5 przeciwutleniające suplementy, probiotyki (su-
plementy), suplementy diety, suplementy, żywnościowe, 
suplementy ziołowe, białkowe suplementy diety, mineralne 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suple-
menty diety dla sportowców, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mie-
szanki do picia będące suplementami diety, zdrowotne suple-
menty diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
14 biżuteria, biżuteria fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria 
osobista, biżuteria szlachetna, biżuteria i wyroby jubilerskie, 
pudełka na biżuterię [dopasowane], akcesoria do wyrobu bi-
żuterii, koraliki do wyrobu biżuterii, koraliki do robienia biżu-
terii, biżuteria w postaci koralików, biżuteria z metali szlachet-
nych, ozdoby z biżuterii sztucznej, biżuteria, w tym imitacja 
biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, półszlachetne 
artykuły biżuteryjne, biżuteria na ciało, biżuteria dla dzieci, 
biżuteria ze złota, biżuteria z kryształu, szkatułki na biżuterię, 
akcesoria do biżuterii, amulety będące biżuterią, biżuteria 
z diamentami, wyroby biżuteryjne, wisiorki biżuteryjne, bi-
żuteria diamentowa, broszki [biżuteria], szpilki [biżuteria], 
zawieszki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], biżuteria platy-
nowa, bransoletki [biżuteria], medaliony [biżuteria], łańcuszki 
[biżuteria], naszyjniki [biżuteria], imitacje biżuterii, biżuteria 
damska, pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, biżu-
teria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana 
z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni szla-
chetnych, kasetki na biżuterię [na miarę], druciki z metali szla-
chetnych [biżuteria], biżuteria do noszenia na głowie, części 
i akcesoria do biżuterii, zwijane torby podróżne na biżuterię, 
biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria ze srebra 
wysokiej próby, saszetki na biżuterię do składowania, ozdoby 
do uszu w postaci biżuterii, breloczki do kluczy jako biżute-
ria [ozdoby], ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, zawieszki 
do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, zegarki, ze-
garki eleganckie, zegarki kwarcowe, zegarki sportowe, srebr-
ne zegarki, platynowe zegarki, zegarki damskie, zegarki elek-
tryczne, zegarki elektroniczne, zegarki automatyczne, zegary 
i zegarki, zegarki ze złota, pudełka na zegarki, woreczki na ze-
garki, zegarki na łańcuszku, zegarki z budzikiem, etui na ze-
garki, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 26 ozdoby 
do włosów w formie grzebieni, ozdoby do włosów [nie z me-
tali szlachetnych], ozdoby do włosów, wałki do włosów, arty-
kuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, koron-
kowe ozdoby, ozdoby do ubrań, szpilki do włosów, klamry 
do włosów,, gumki do włosów, wsuwki do włosów, chusty 
do włosów, przepaski do włosów, frotki do włosów, spinki 
do włosów, kokardy do włosów, wstążki do włosów, deko-
racyjne akcesoria do włosów, szpilki do ozdabiania włosów, 
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, administrowa-
nie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicz-
nych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodar-
czą, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, 
administrowanie programami motywacyjnymi w celu pro-
mowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, ana-
lizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi in-
formacyjne w zakresie działalności gospodarczej, promocja 
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządza-
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nie personelem zajmującym się sprzedażą, udzielanie infor-
macji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, 
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegar-
ków, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczonych stacjonarnie 
oraz on-line dotyczące wszystkich towarów wymienionych 
w powyższych klasach towarowych, a nie wymienionych 
w tej klasie.

(210) 502608 (220) 2019 07 23
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOX

(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 

i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 502639 (220) 2019 07 23
(731) EVENTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE ŚLADY POLISH TRACES

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.13.25, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 41 produkcja programów telewizyjnych zatwier-
dzony przez: EUlPO, PPO, TAKSONOMIA usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.

(210) 502666 (220) 2019 07 24
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sesamo slices

(531) 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
cukierki, batony zbożowe i energetyczne, batony i guma 
do żucia, krówka (cukierek), batoniki zawierające mieszankę 
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze].

(210) 502667 (220) 2019 07 24
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeBe
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(531) 29.01.15, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 05.07.02, 27.05.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
cukierki, batony sezamowe i ciasteczka, batony zbożowe 
i energetyczne, batony i guma do żucia, krówka (cukierek), 
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszo-
nych owoców [wyroby cukiernicze].

(210) 502668 (220) 2019 07 24
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.07.02, 01.03.09, 26.01.15, 26.01.16, 24.17.02, 26.13.25, 
29.01.15, 28.03.99

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
cukierki, batony sezamowe i ciasteczka, batony zbożowe 
i energetyczne, batony i guma do żucia, krówka (cukierek), 
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszo-
nych owoców [wyroby cukiernicze].

(210) 502851 (220) 2019 07 29
(731) BTTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BTTP
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie sporządzania spra-
wozdań finansowych, doradztwo w zakresie stosowania 
systemów rachunkowości, doradztwo podatkowe, restruk-
turyzacja przedsiębiorstw, organizacja księgowości w przed-
siębiorstwach, analiza opłacalności przedsięwzięć, analiza 
podatkowa przedsięwzięć, opracowywanie strategii podat-
kowych i finansowych, doradztwa w sprawach działalności 
gospodarczej i handlowej, ekspertyz w zakresie działalności 
gospodarczej, prognoz ekonomicznych, analizy kosztów, 
administrowania działalności gospodarczej i handlowej, 
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze doty-
czące likwidacji, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej 
fuzji przedsiębiorstw, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, 
obsługa prawna firm, doradztwo w zakresie prawa bilanso-
wego, handlowego, podatkowego oraz prawa pracy, analiza 
prawna przedsięwzięć, pomoc w sporach z organami kon-
troli skarbowych, doradztwo w zakresie przekształceń mająt-
kowych formalnoprawnych.

(210) 502862 (220) 2019 07 29
(731) SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW 

I WARZYW OWOC ŁĄCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łącko

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) JABŁKO i SPÓŁKA

(531) 26.01.05, 26.01.16, 24.17.02, 01.13.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 soki warzywne, soki gazowane, soki aloeso-
we, soki warzywne (napoje), mieszane soki owocowe, gazo-
wane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, soki 
owocowe (napoje), napoje z sokiem ananasowym, napoje 
owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki 
owocowe.

(210) 502913 (220) 2019 07 30
(731) NATU NATU LTD, Rotherham, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNIE NATURALNI

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki organicz-
ne, mydła, naturalne środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 
35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usłu-
gi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet w związku 
ze szkoleniami, kursami, książkami i materiałami dydaktycz-
nymi, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, usługi edukacyjne i szkole-
niowe, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, kursy poprzez 
Internet.

(210) 502930 (220) 2019 07 30
(731) FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań

(553) (znak multimedialny)
(540) pio pio 23

(531) 02.01.08, 02.01.17, 02.09.14, 29.01.13
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obra-
zowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, oprogra-






18 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2019

mowanie gier, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowa-
nie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowa-
nie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów in-
ternetowych, urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i przy-
rządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarza-
nia dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media 
do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfro-
we lub analogowe media do nagrywania i przechowywania 
danych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 35 pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, kampanie mar-
ketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, reklamowe i sponsorowane teksty, 
publikowanie materiałów reklamowych, usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i pro-
mocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, konsu-
menckie badania marketingowe i prowadzenie badań za-
chowań konsumenckich i analiz trendów konsumenckich, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, dostarcza-
nie informacji handlowych konsumentom, pośrednictwo 
handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, kampanie mar-
ketingowe, zarządzanie reklamą, przeprowadzanie konkur-
sów i gier hazardowych w celach reklamowych, usługi public 
relations, publikowanie tekstów reklamowych, sponsoring 
w formie reklamy, organizacja i przeprowadzanie imprez 
w celach reklamowych i/lub promocyjnych, organizacja 
działalności gospodarczej i administrowanie nią związane 
z akademiami piłki nożnej, zarządzeniem franczyzą związaną 
z akademiami piłki nożnej, usługi marketingowe i reklamowe 
związane z akademiami piłki nożnej, import, eksport i sprze-
daż towarów, takich jak akcesoria (fizyczne/wirtualne) zwią-
zane z akademiami piłki nożnej, mianowicie odzież, w tym 
stroje sportowe, piłki, nagolenniki, rękawice i inne materiały 
sportowe związane z piłką nożną, usługi menedżerskie dla 
sportowców, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych 
sportowców, usługi sprzedaży w odniesieniu do następują-
cych towarów: kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, 
woda perfumowana, produkty i preparaty do pielęgnacji 
ciała, płyny przed goleniem i po goleniu, suplementy diety, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, mineralne suplementy 
odżywcze, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe su-
plementy diety, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, mineralne suplementy diety, prepa-
raty witaminowe, herbaty ziołowe do celów medycznych, 
napoje stosowane w lecznictwie, wody mineralne do celów 
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech do celów 
leczniczych, komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, oprogramowa-
nie gier, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie 
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów interne-
towych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub 
analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 

komputerowych zapisanych na nośnikach danych, papier 
i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wy-
jątkiem mebli, materiały do rysowania i materiały dla arty-
stów, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, książki, albumy, drukowane materiały ilustra-
cyjne, kalendarze, naklejki, papier i karton, fotografie, druko-
wane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony 
upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma, dru-
ki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały 
edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, karto-
nowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, kata-
logi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, 
nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publi-
kacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publi-
kacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyl-
dy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub 
kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, reklamy drukowane, albumy kolekcjonerskie, karty do ko-
lekcjonowania, fotografie kolekcjonerskie, znaki reklamowe 
z tektury, papieru lub kartonu, standy i stojaki reklamowe 
z papieru lub kartonu, odzież, odzież sportowa, obuwie, 
obuwie sportowe, nakrycia głowy, gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, sprzęt sportowy, piłki do gier i zabaw, układanki 
[puzzle], urządzenia do gier, zdrapki do gier loteryjnych, gry 
planszowe, batony na bazie orzechów i ziaren, batony spo-
żywcze na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orze-
chów, chipsy owocowe, batony owocowe, przekąski na ba-
zie owoców, produkty z suszonych owoców, jogurty, kom-
pozycje owoców przetworzonych, batony zbożowe, przeką-
ski na bazie zbóż, batony energetyczne, batoniki zawierające 
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby 
cukiernicze], batoniki muesli, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, batony na bazie granoli, herbata, napoje na bazie 
herbaty, herbata mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje 
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, wyroby cu-
kiernicze, lody spożywcze, jogurt mrożony, aromaty do na-
pojów inne niż oleje esencyjne, galaretki owocowe jako sło-
dycze, herbaty owocowe, woda, woda mineralna, woda ga-
zowana, woda stołowa, napoje izotoniczne, napoje izoto-
niczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energety-
zujące, preparaty do produkcji napojów, esencje do produk-
cji napojów, napoje i soki owocowe, soki warzywne, syropy 
do napojów, owocowe nektary, napoje dla sportowców, na-
poje dla sportowców zawierające elektrolity, 36 sponsoro-
wanie działalności sportowej, pozyskiwanie finansowania dla 
projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami roz-
rywkowymi i sportowymi, gromadzenie funduszy i sponso-
rowanie finansowe, emisja bonów wartościowych jako na-
groda za lojalność klienta, wydawanie bonów wartościo-
wych w związku z programami lojalnościowymi, 38 usługi 
telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji ko-
mórkowej, usługi związane z portalami telekomunikacyjny-
mi, usługi związane z portalami internetowymi, telekomuni-
kacja, udostępnianie portali w Internecie, zwłaszcza blogów, 
forów, społeczności internetowych i sieci społecznych, prze-
sył wideo i/lub audio, mianowicie ciągłe przesyłanie strumie-
nia wideo i/lub audio w czasie rzeczywistym w sieciach 
komputerowych, emisja i przesyłanie dalej programów lub 
audycji filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideotekstów, 
teletekstów i programów lub audycji internetowych, usługi 
telefoniczne świadczone za pomocą gorącej linii, agencje 
informacyjne, umożliwianie dostępu do bazy danych, nada-
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wanie audycji telezakupów, przydzielanie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, wyna-
jem sprzętu telekomunikacyjnego, elektroniczna wymiana 
wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów 
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, poczta 
elektroniczna, przekazywanie informacji różnego rodzaju 
na adresy internetowe, telekomunikacja, mianowicie elektro-
niczne pośrednictwo ogłoszeniowe, zapewnianie dostępu 
do platform handlu elektronicznego w Internecie, zbieranie 
i dostarczanie wiadomości i ogólnych informacji, także w po-
staci elektronicznej, oraz emitowanie programów telewizyj-
nych/radiowych w sieci www, transmisje telewizyjne i radio-
we, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, zapew-
nianie dostępu użytkownikom do programów komputero-
wych w sieciach danych, zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, łączność poprzez terminale 
komputerowe, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, wspomagane komputerowo przesyła-
nie wiadomości i obrazów, poczta elektroniczna, informacje 
i doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, ujętych 
w tej klasie, 41 usługi organizowania gier i konkursów, prowa-
dzenie konkursów w Internecie, gry internetowe, gry ofero-
wane on-line, organizacja imprez i konkursów związanych 
ze sportem, organizowanie i prowadzenie loterii, wynajem 
boisk sportowych, pól i aren do grania w piłkę nożną, akade-
mie piłki nożnej, organizowanie, promowanie i prowadzenie 
mistrzostw, turniejów i wydarzeń związanych z piłką nożną, 
organizowanie, promowanie i prowadzenie wydarzeń kultu-
ralnych i artystycznych związanych z piłką nożną.

(210) 502949 (220) 2019 07 31
(731) VITA-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vitasport.pl

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artyku-
ły sportowe i gimnastyczne, sprzęt do ćwiczeń fizycznych, 
urządzenia i przyrządy do gier i dyscyplin gimnastycznych 
i sportowych, akcesoria do gier i dyscyplin gimnastycznych 
i sportowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
za pośrednictwem światowych sieci komunikacyjnych (In-
ternetu) następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych, urządzenia i przyrządy do gier i dyscyplin 
gimnastycznych i sportowych, akcesoria do gier i dyscyplin 
gimnastycznych i sportowych, prezentowanie wskazanych 
towarów na nośnikach komunikacyjnych do celów sprzeda-
ży detalicznej i/lub hurtowej, reklama, zarządzanie w działal-
ności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
czynności biurowe.

(210) 502953 (220) 2019 07 31
(731) VITA-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) V

(531) 24.01.15, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artyku-
ły sportowe i gimnastyczne, sprzęt do ćwiczeń fizycznych, 
urządzenia i przyrządy do gier i dyscyplin gimnastycznych 
i sportowych, akcesoria do gier i dyscyplin gimnastycznych 
i sportowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
za pośrednictwem światowych sieci komunikacyjnych (In-
ternetu) następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych, urządzenia i przyrządy do gier i dyscyplin 
gimnastycznych i sportowych, akcesoria do gier i dyscyplin 
gimnastycznych i sportowych, prezentowanie wskazanych 
towarów na nośnikach komunikacyjnych do celów sprzeda-
ży detalicznej i/lub hurtowej, reklama, zarządzanie w działal-
ności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
czynności biurowe.

(210) 502954 (220) 2019 07 31
(731) SAWA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SAWA- 
-EXPO, Nowosiółki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agro Targi wschód

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi aukcyjne, pokazy towarów, 41 re-
zerwowanie miejsc na pokazy, organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie seminariów.

(210) 502955 (220) 2019 07 31
(731) SAWA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SAWA- 
-EXPO, Nowosiółki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aukcja wschód

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi aukcyjne, pokazy towarów.

(210) 502956 (220) 2019 07 31
(731) BYSTROŃ KAMIL, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FLNGS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
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(210) 502957 (220) 2019 07 31
(731) SAWA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SAWA- 
-EXPO, Nowosiółki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAWA EXPO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi aukcyjne, pokazy towarów, 41 re-
zerwowanie miejsc na pokazy, organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie 
seminariów.

(210) 502958 (220) 2019 07 31
(731) BYSTROŃ KAMIL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feelings

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież,, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 502961 (220) 2019 07 31
(731) BEVANDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SASSY SIS

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 32 woda aromatyzowana, woda gazowana, 
woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda (na-
poje), woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna (na-
poje), woda pitna butelkowana, smakowa woda mineralna, 
woda mineralizowana (napoje), gazowana woda mineralna, 
woda wzbogacona odżywczo, woda pitna z witaminami, 
woda gazowana wzbogacona witaminami (napoje).

(210) 502963 (220) 2019 07 31
(731) BUŁHAK WOJCIECH, CIEPIERSKI MARCIN ARMA 

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

(540) ARMA HOBBY

(531) 03.11.11, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 modele będące zabawkami, modele pojaz-
dów w zmniejszonej skali, zestawy modeli w zmniejszonej 
skali do składania, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli 
samolotów w pomniejszonej skali.

(210) 502966 (220) 2019 07 31
(731) MEDIRATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi finansowe.

(210) 502976 (220) 2019 07 31
(731) BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% BONUS nieruchomości

(531) 02.07.01, 26.04.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agen-
cje badające zdolność kredytową, usługi dotyczące obrotu 
i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w za-
kresie udzielania kredytów dotyczących kupna i wynajmu 
nieruchomości, doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, doradz-
two finansowe w zakresie wynajmu i sprzedaży oraz kup-
na nieruchomości, wycena w zakresie wyceny majątku 
nieruchomego, usługi pośrednictwa dotyczącego kupna, 
sprzedaży, najmu nieruchomości oraz rozliczeń finansowych 
transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, do-
radztwo finansowe związane z obrotem nieruchomościami, 
wycena nieruchomości przeznaczona do celów fiskalnych, 
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udzielanie kredytów na cele dzierżawy, wynajmu mieszkań, 
administrowania i zarządzania nieruchomościami, dzierżawa 
obiektów użyteczności publicznej oraz powierzchni biuro-
wych, magazynowych i handlowych, usługi świadczone 
przez rzeczoznawców majątkowych, ściąganie czynszów, 
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomo-
ści, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe dla agentów i biur 
obrotu nieruchomościami, usługi edukacyjne szkoleniowe 
w zakresie sprzedaży nieruchomości, szkolenia w dziedzinie 
zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, 
organizacja i prowadzenie seminariów, kongresów, wystaw, 
konferencji oraz sympozjów w celach szkoleniowych lub 
edukacyjnych, produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne.

(210) 502977 (220) 2019 07 31
(731) BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGENCI 100% BONUS nieruchomości

(531) 02.07.01, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.04, 29.01.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agen-
cje badające zdolność kredytową, usługi dotyczące obrotu 
i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w za-
kresie udzielania kredytów dotyczących kupna i wynajmu 
nieruchomości, doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, doradz-
two finansowe w zakresie wynajmu i sprzedaży oraz kup-
na nieruchomości, wycena w zakresie wyceny majątku 
nieruchomego, usługi pośrednictwa dotyczącego kupna, 
sprzedaży, najmu nieruchomości oraz rozliczeń finansowych 
transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, do-
radztwo finansowe związane z obrotem nieruchomościami, 
wycena nieruchomości przeznaczona do celów fiskalnych, 
udzielanie kredytów na cele dzierżawy, wynajmu mieszkań, 
administrowania i zarządzania nieruchomościami, dzierżawa 
obiektów użyteczności publicznej oraz powierzchni biuro-
wych, magazynowych i handlowych, usługi świadczone 
przez rzeczoznawców majątkowych, ściąganie czynszów, 
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomo-
ści, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe dla agentów i biur 
obrotu nieruchomościami, usługi edukacyjne szkoleniowe 
w zakresie sprzedaży nieruchomości, szkolenia w dziedzinie 
zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, 
organizacja i prowadzenie seminariów, kongresów, wystaw, 
konferencji oraz sympozjów w celach szkoleniowych lub 
edukacyjnych, produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne.

(210) 502983 (220) 2019 07 31
(731) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LEŚNY DWÓR Sulęczyno

(531) 02.01.07, 02.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku 
i rekreacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia 
i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, kon-
ferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie par-
ków rozrywki, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia 
i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk 
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, 
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych  
i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organi-
zowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, 
usługi klubowe, usługi klubów fitness, treningi fitness, tre-
ningi zdrowotne, wynajmowanie obiektów sportowych, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tym-
czasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia 
hoteli, moteli, pensjonatów, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów, 
kawiarni, pubów i innych placówek gastronomicznych, przy-
gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 
ich dostawa, 44 usługi w zakresie troski o zdrowie oraz urodę 
istot ludzkich, usługi świadczone w basenach, saunach, salo-
nach SPA oraz salonach odnowy biologicznej.

(210) 502984 (220) 2019 07 31
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroGo
(510), (511) 5 leki.

(210) 502986 (220) 2019 07 31
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroGo Plus
(510), (511) 5 leki.

(210) 503044 (220) 2019 08 01
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIEŻOZNAWCY
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plaka-
ty, biuletyny [materiały drukowane], bony towarowe, bony 
upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma 
[periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne, druko-
wane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, 
gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upo-
minkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały 
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje 
drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub 
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne 
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[rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice dru-
kowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowa-
nia i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 
29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, prze-
tworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, sma-
lec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, ryby, owoce 
morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, przetwo-
rzone owady i larwy, przetworzone owoce, warzywa i grzy-
by, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki goto-
we, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski 
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski 
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie 
mięsa, desery owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał 
i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy 
[przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto, zboża, 
przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i ener-
getyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, ba-
tony i guma do żucia, chleb, desery gotowe, nugat, chałwa, 
wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania 
gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowa-
nia i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro-
dukty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzie-
nia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakul-
tury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, 
orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, 
wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadal-
ny, świeże nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, 
wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezal-
koholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napo-
jów, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie orzechów 
i soi, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: 
mięsa i wędlin, zup i wywarów, ekstraktów mięsnych, prze-
tworzonych produktów mięsnych, past mięsnych, paszte-
tów, smalcu, jaj ptasich i produktów z jaj, olejów i tłuszczów, 
ryb, owoców morza i mięczaków, past rybnych i z owoców 
morza, przetworzonych owadów i larw, przetworzonych 
owoców, warzyw i grzybów, w tym orzechów i nasion roślin 
strączkowych, galaretek, dżemów, kompotów, past owoco-
wych i warzywnych, sałatek gotowych, gotowych dań z mię-
sa, przekąsek z owoców, przekąsek na bazie ziemniaków, 
przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na bazie warzyw, 
przekąsek na bazie tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów 
owocowych, jogurtowych i mlecznych, mleka, nabiału i sub-
stytutów nabiału, produktów mlecznych, mleka kokosowego 
do celów kulinarnych, produktów serowarskich, ryżu, kasz, 
soli, przypraw i dodatków smakowych, kaparów, kawy, her-
baty, kakao i namiastek tych towarów, mąki, syropów i mela-
sy, octu, sosów [przypraw], sosów, pikantnych sosów, czatnej 
i past, pesto, zbóż, przekąsek z produktów zbożowych, bato-
nów zbożowych i energetycznych, płatków śniadaniowych, 
owsianki i grysiku, czekolady, lodu, lodów spożywczych, 
mrożonych jogurtów i sorbetów, cukierków, batonów i gumy 
do żucia, chleba, deserów gotowych, nugatu, chałwy, wyro-
bów cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, suchego i świeżego 
makaronu, klusek i pierogów, dań na bazie ryżu, dań goto-
wych zawierających makaron, ciast do pieczenia, gotowania 
i smażenia oraz mieszanek do jego przygotowywania, cu-
krów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzień, 

produktów pszczelich, drożdży i zaczynów, słodkich polew 
i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wyrobów z tych 
towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, płodów rolnych 
i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych, świeżych 
owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów, słodu 
i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych dla lu-
dzi, siemienia lnianego, sezamu jadalnego, świeżych nasion 
roślin strączkowych, napojów owocowych, wód, soków, aro-
matyzowanych napojów gazowanych, napojów bezalkoho-
lowych, preparatów do produkcji napojów, syropów do na-
pojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów na bazie 
orzechów i soi, alkoholów wysokoprocentowych, cydru, na-
pojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), preparatów do pro-
dukcji napojów alkoholowych, win, win musujących, win 
alkoholizowanych, wymieszanych napojów alkoholowych, 
usługi eksportu i importu, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, 41 usługi w zakresie 
edukacji i instruktażu, publikowanie tekstów (innych niż rekla-
mowe), publikowanie książek i czasopism, w tym w postaci 
elektronicznej, także on-line, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie 
imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno 
- rozrywkowym, usługi organizowania gier i konkursów, orga-
nizowanie plebiscytów i konkursów, udostępnianie filmów 
animowanych, także do pobrania ze strony internetowej, 
usługi on-line w związku z rozrywką, produkcja i dostarczanie 
informacji i publikacji w zakresie edukacji i rozrywki za po-
średnictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych.

(210) 503050 (220) 2019 08 01
(731) FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań

(553) (znak ruchomy)
(540) 23

(531) 02.01.08, 02.01.17, 02.09.14, 29.01.13
(571) opis znaku: Znak towarowy ruchomy, który przedsta-
wia piłkarza Krzysztofa Piątka na tle bramki piłkarskiej wyko-
nującego charakterystyczne ruchy i gesty, będące wyrazem 
radości i celebracji po strzeleniu gola. Film przedstawia część 
sylwetki piłkarza od pasa w górę. Na początku filmu piłkarz 
jest wyprostowany a jego ramiona, są rozłożone i uniesione 
w górę. Następnie piłkarz przybliża się do kadru, a jego syl-
wetka opada w dół, aż znajdzie się w charakterystycznej po-
zie na kolanach, jednocześnie wykonując charakterystyczne 
ruchy zgiętych w łokciach rąk, a także dłońmi. Wraz z przy-
bliżaniem się do kadru i opadaniem sylwetki, piłkarz wyko-
nuje ruch rękoma, polegający na ułożeniu rozpostartych 
wcześniej rąk przed sobą, w taki sposób że górna część rąk 
od łokcia w górę pozostaje blisko tułowia, a pozostała część 
rąk jest odsunięta od tułowia przed sylwetką piłkarza – łok-
cie są skierowane na zewnątrz i/lub w dół a dłonie do środka  
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i/lub w górę. Ręce piłkarza nie dotykają się i mogą znajdować 
się jedna pod drugą lub krzyżować, przy tym dłonie piłkarza 
ułożone są w charakterystyczny sposób, tak że wnętrze dłoni 
jest skierowane do sylwetki piłkarza, kciuk jest wyprostowa-
ny i ułożony pod kątem prostym do palców wskazującego 
i środkowego, które również są wyprostowane i złączone 
ze sobą, a pozostałe palce są zagięte, i piłkarz wykonuje 
wielokrotnie powtarzany ruch obu dłoni, poruszając nimi 
w nadgarstkach, na przemian, w górę i w dół, jednocześnie, 
w tym samym kierunku, a pozostała część rąk, od nadgarstka 
do ramion pozostaje w tym czasie nieruchoma.
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obra-
zowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, oprogra-
mowanie gier, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowa-
nie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowa-
nie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów in-
ternetowych, urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i przy-
rządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarza-
nia dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media 
do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfro-
we lub analogowe media do nagrywania i przechowywania 
danych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 35 pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, kampanie mar-
ketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, reklamowe i sponsorowane teksty, 
publikowanie materiałów reklamowych, usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i pro-
mocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, konsu-
menckie badania marketingowe i prowadzenie badań za-
chowań konsumenckich i analiz trendów konsumenckich, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, dostarcza-
nie informacji handlowych konsumentom, pośrednictwo 
handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, kampanie mar-
ketingowe, zarządzanie reklamą, przeprowadzanie konkur-
sów i gier hazardowych w celach reklamowych, usługi public 
relations, publikowanie tekstów reklamowych, sponsoring 
w formie reklamy, organizacja i przeprowadzanie imprez 
w celach reklamowych i/lub promocyjnych, organizacja 
działalności gospodarczej i administrowanie nią związane 
z akademiami piłki nożnej, zarządzeniem franczyzą związaną 
z akademiami piłki nożnej, usługi marketingowe i reklamowe 
związane z akademiami piłki nożnej, import, eksport i sprze-
daż towarów, takich jak akcesoria (fizyczne/wirtualne) zwią-
zane z akademiami piłki nożnej, mianowicie odzież, w tym 
stroje sportowe, piłki, nagolenniki, rękawice i inne materiały 
sportowe związane z piłką nożną, usługi menedżerskie dla 
sportowców, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych 
sportowców, usługi sprzedaży w odniesieniu do następują-
cych towarów: kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, 
woda perfumowana, produkty i preparaty do pielęgnacji 
ciała, płyny przed goleniem i po goleniu, suplementy diety, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, mineralne suplementy 
odżywcze, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe su-
plementy diety, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, mineralne suplementy diety, prepa-
raty witaminowe, herbaty ziołowe do celów medycznych, 
napoje stosowane w lecznictwie, wody mineralne do celów 
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 

medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech do celów 
leczniczych, komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, oprogramowa-
nie gier, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie 
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów interne-
towych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub 
analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, papier 
i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wy-
jątkiem mebli, materiały do rysowania i materiały dla arty-
stów, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, książki, albumy, drukowane materiały ilustra-
cyjne, kalendarze, naklejki, papier i karton, fotografie, druko-
wane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony 
upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma, dru-
ki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały 
edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, karto-
nowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, kata-
logi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, 
nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publi-
kacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publi-
kacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyl-
dy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub 
kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, reklamy drukowane, albumy kolekcjonerskie, karty do ko-
lekcjonowania, fotografie kolekcjonerskie, znaki reklamowe 
z tektury, papieru lub kartonu, standy i stojaki reklamowe 
z papieru lub kartonu, odzież, odzież sportowa, obuwie, 
obuwie sportowe, nakrycia głowy, gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, sprzęt sportowy, piłki do gier i zabaw, układanki 
[puzzle], urządzenia do gier, zdrapki do gier loteryjnych, gry 
planszowe, batony na bazie orzechów i ziaren, batony spo-
żywcze na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orze-
chów, chipsy owocowe, batony owocowe, przekąski na ba-
zie owoców, produkty z suszonych owoców, jogurty, kom-
pozycje owoców przetworzonych, batony zbożowe, przeką-
ski na bazie zbóż, batony energetyczne, batoniki zawierające 
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby 
cukiernicze], batoniki muesli, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, batony na bazie granoli, herbata, napoje na bazie 
herbaty, herbata mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje 
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, wyroby cu-
kiernicze, lody spożywcze, jogurt mrożony, aromaty do na-
pojów inne niż oleje esencyjne, galaretki owocowe jako sło-
dycze, herbaty owocowe, woda, woda mineralna, woda ga-
zowana, woda stołowa, napoje izotoniczne, napoje izoto-
niczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energety-
zujące, preparaty do produkcji napojów, esencje do produk-
cji napojów, napoje i soki owocowe, soki warzywne, syropy 
do napojów, owocowe nektary, napoje dla sportowców, na-
poje dla sportowców zawierające elektrolity, 36 sponsoro-
wanie działalności sportowej, pozyskiwanie finansowania dla 
projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami roz-
rywkowymi i sportowymi, gromadzenie funduszy i sponso-
rowanie finansowe, emisja bonów wartościowych jako na-



24 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2019

groda za lojalność klienta, wydawanie bonów wartościo-
wych w związku z programami lojalnościowymi, 38 usługi 
telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji ko-
mórkowej, usługi związane z portalami telekomunikacyjny-
mi, usługi związane z portalami internetowymi, telekomuni-
kacja, udostępnianie portali w Internecie, zwłaszcza blogów, 
forów, społeczności internetowych i sieci społecznych, prze-
sył wideo i/lub audio, mianowicie ciągłe przesyłanie strumie-
nia wideo i/lub audio w czasie rzeczywistym w sieciach 
komputerowych, emisja i przesyłanie dalej programów lub 
audycji filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideotekstów, 
teletekstów i programów lub audycji internetowych, usługi 
telefoniczne świadczone za pomocą gorącej linii, agencje 
informacyjne, umożliwianie dostępu do bazy danych, nada-
wanie audycji telezakupów, przydzielanie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, wyna-
jem sprzętu telekomunikacyjnego, elektroniczna wymiana 
wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów 
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, poczta 
elektroniczna, przekazywanie informacji różnego rodzaju 
na adresy internetowe, telekomunikacja, mianowicie elektro-
niczne pośrednictwo ogłoszeniowe, zapewnianie dostępu 
do platform handlu elektronicznego w Internecie, zbieranie 
i dostarczanie wiadomości i ogólnych informacji, także w po-
staci elektronicznej, oraz emitowanie programów telewizyj-
nych/radiowych w sieci WWW, transmisje telewizyjne i ra-
diowe, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, za-
pewnianie dostępu użytkownikom do programów kompu-
terowych w sieciach danych, zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, łączność poprzez terminale 
komputerowe, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, wspomagane komputerowo przesyła-
nie wiadomości i obrazów, poczta elektroniczna, informacje 
i doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, ujętych 
w tej klasie, 41 usługi organizowania gier i konkursów, prowa-
dzenie konkursów w Internecie, gry internetowe, gry ofero-
wane on-line, organizacja imprez i konkursów związanych 
ze sportem, organizowanie i prowadzenie loterii, wynajem 
boisk sportowych, pól i aren do grania w piłkę nożną, akade-
mie piłki nożnej, organizowanie, promowanie i prowadzenie 
mistrzostw, turniejów i wydarzeń związanych z piłką nożną, 
organizowanie, promowanie i prowadzenie wydarzeń kultu-
ralnych i artystycznych związanych z piłką nożną.

(210) 503116 (220) 2019 08 05
(731) BRICO EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Brico Express
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze 
do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne 
w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku 
w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 6 metale 
nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów 
budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, 
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, 
drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przecho-
wywania lub transportu, kasy pancerne, 11 urządzenia i insta-
lacje do oświetlenia, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania 
pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę 
oraz do celów sanitarnych, 17 nieprzetworzone i półprze-
tworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje 
tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczo-
nej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, 
wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody 

giętkie, niemetalowe, 19 materiały niemetalowe do użytku 
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku 
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, 
niemetalowe, pomniki niemetalowe, 37 usługi budowlane, 
naprawy elektronarzędzi, usługi instalacyjne; sanitarne, elek-
tryczne i hydrauliczne.

(210) 503120 (220) 2019 08 05
(731) DEMIANENKO ANASTASIIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 4HANDS
(510), (511) 35 reklama, handel artykułami kosmetycznymi., 
44 manicure, pedicure, usługi kosmetyczne.

(210) 503217 (220) 2019 08 06
(731) JMM KONCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cianowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) winnica novi

(531) 05.07.10, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 esencje i olejki eteryczne, olej lawendowy, 
olejek lawendowy, 33 wino, 41 organizowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji doty-
czących szkoleń, organizowanie seminariów i konferencji, 
organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organi-
zowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, 
43 organizacja przyjęć weselnych [miejsca], udostępnianie 
obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na spe-
cjalne okazje, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajem 
pomieszczeń na wystawy, zapewnianie tymczasowego za-
kwaterowania na czas pracy, imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], organizacja przyjęć weselnych [żyw-
ność i napoje], organizowanie bankietów, 44 uprawa wino-
gron do produkcji wina.

(210) 503283 (220) 2019 08 08
(731) OKHONKO VITALII, Gatne, UA;  

KUSHNIR OLEKSANDR, Gatne, UA
(540) (znak słowny)
(540) Termoplaza
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akcesoria łazienko-
we, aparatura dosuszenia [odwadniania], aparatura i instalacje 
chłodnicze, armatura do kąpieli parowych, armatura do pie-
ców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych 
oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyj-
na i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura re-
gulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura 
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie 
mieszające do rur wodociągowych, bojlery gazowe, bojlery, 
inne niż części maszyn, chłodnice do pieców, chłodnicze in-
stalacje do tytoniu, chłodnie, chłodziarki do wina, elektryczne, 
chłodziarki, elektryczne, chromatografy do celów przemysło-
wych, ciśnieniowe zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czo-
łówki, dmuchawy kominowe, dywany podgrzewane elek-
trycznie, dźwigary do ładowania pieców, elektryczne latarki, 
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elektryczne maszynki do produkcji ucieranych ciastek ryżo-
wych, do celów domowych, elektryczne ogrzewacze stóp, 
elektryczne płyty kuchenne, elektryczne podgrzewacze 
do butelek do karmienia, elektryczne urządzenia do gotowa-
nia sous vide, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do klima-
tyzacji, generatory acetylenowe, generatory mikro bąbelków 
do kąpieli, gofrownice elektryczne, grzałki nurnikowe, grzejniki 
do centralnego ogrzewania, hydroponiczne systemy uprawy, 
instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze 
do cieczy, instalacje do automatycznego podlewania, instala-
cje do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, insta-
lacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszczania 
ścieków, instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania 
wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, in-
stalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania 
w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do susze-
nia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], in-
stalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków 
powietrznych, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni 
tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej 
do grilla, kanały dymowe do kotłów grzewczych, klosze 
do lamp [kominki], knoty do pieców olejowych, koce, elek-
tryczne, nie do celów medycznych, kolorowe światełka do de-
koracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu, inne niż 
części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe, 
inne niż części maszyn, kuchenki mikrofalowe do celów prze-
mysłowych, kuchenny (sprzęt -) elektryczny, kuliste klosze 
do lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampiony 
na świece, lampki elektryczne na choinki, lampy bakteriobój-
cze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy 
do kręcenia włosów, lampy do oświetlania akwarium, lampy 
do paznokci, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy górni-
cze, lampy kierunkowe do rowerów, lampy laboratoryjne, lam-
py lecznicze, nie do celów medycznych, lampy łukowe, lampy 
nurkowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy stojące, 
lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, latarki, latarki 
kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, lodówki, 
urządzenia chłodzące i zamrażarki do celów przechowywania 
leków, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, maszyny 
do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania 
lodu, muszle klozetowe, muszle klozetowe [WC], naczynia 
wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, natryski, 
prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, 
odmrażacze do pojazdów, odzież ogrzewana elektrycznie, 
ogrzewacze do rąk zasilane przez USB, ogrzewacze kieszonko-
we, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, opalarki, 
oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazo-
wych, osuszacze powietrza, oświetlenie do motocykli, ozdob-
ne wodotryski, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakterio-
bójcze, palniki do lamp, palniki gazowe, palniki kuchenek, pal-
niki laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki olejowe, palniki 
tlenowo-wodorowe, palniki żarowe, parowary elektryczne, 
parowe sauny do twarzy, parowniki, pasteryzatory, piece 
[do wypalania, prażenia], piece [urządzenia grzewcze], piece 
dentystyczne, piece do pieczenia, piece do spopielania, piece 
na gorące powietrze, piece słoneczne, piece, inne niż do użyt-
ku laboratoryjnego, pisuary [armatura sanitarna], płuczki gazo-
we [części instalacji gazowych], pochodnie, pochodnie gazo-
we do użytku w rafineriach naftowych, podgrzewacze 
do kubków zasilane przez USB, podgrzewacze do łóżek, pod-
grzewacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza, pod-
grzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody 
[aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elek-
tryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, po-
jemniki chłodzące, elektryczne, pompy ciepła, popielniki 
do pieców, prasowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, 

pręty do rożna, pręty rusztowe, promiennikowe ogrzewacze 
do pomieszczeń, przeciwoślepieniowe urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], przenośne ogniska kowalskie, 
przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, reaktory jądrowe, 
reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samo-
chodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz światła, rożen, roż-
na, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, 
rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury oświetleniowe, 
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, skarpetki pod-
grzewane elektrycznie, spłuczki ustępowe, stelaże do abażu-
rów, sterylizatory, sterylizatory do wody, sterylizatory powie-
trza, suszarki do prania, elektryczne, suszarki do włosów, su-
szarki do żywności, elektryczne, szafy chłodnicze, szybkowary, 
elektryczne, światła do pojazdów, światła rowerowe, światła 
sufitowe, świecące numery na domy, termiczne kolektory sło-
neczne [ogrzewanie], termofory, tostery, umywalki [części in-
stalacji sanitarnych], urządzenia chłodzące, urządzenia dez-
odoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia do celów 
sanitarnych, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia 
do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, 
urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do de-
zynfekcji, urządzenia do filtrowania akwariów, urządzenia 
do filtrowania wody, urządzenia do nawadniania do zastoso-
wania w rolnictwie, urządzenia do oczyszczania gazu, urzą-
dzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do odwadniania 
odpadków spożywczych, urządzenia do ogrzewania, urzą-
dzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, 
urządzenia do ogrzewanie akwariów, urządzenia do oświetla-
nia za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urzą-
dzenia do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urzą-
dzenia do schładzania wody, urządzenia do smażenia gorą-
cym powietrzem, urządzenia do sterylizacji książek, urządze-
nia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów 
wodnych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien 
z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządze-
nia do załadunku pieców, urządzenia elektryczne do ogrzewa-
nia, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia 
grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia grzew-
cze do pojazdów, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wy-
dawania gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje 
do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia 
i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszcza-
nia powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, 
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, 
urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia na gorące powietrze, 
urządzenia zasilające kotły grzewcze, urządzenie dezynfekują-
ce do celów medycznych, ustępy przenośne, uszczelki do kra-
nów wodociągowych, wanny, wanny do nasiadówek, wanny 
Spa, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentyla-
tory elektryczne do użytku osobistego, węgiel do lamp łuko-
wych, wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzew-
czych lub chłodniczych], wielofunkcyjne urządzenia do goto-
wania, wieże rafineryjne do destylacji, włókna magnezowe 
[oświetlenie], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wycią-
gi wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki ciepła, inne niż 
części maszyn, wyprofilowane elementy instalacji piekarni-
ków, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, za-
sobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo], zaślep-
ki do grzejników, zawory do rur i rurociągów, zawory powietrz-
ne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące po-
ziom w zbiornikach, zawory termostatyczne [części instalacji 
grzewczych], zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywa-
ki, zmiękczacze wody, żarniki do lamp elektrycznych, żarniki 
elektryczne do ogrzewania, żarówki do kierunkowskazów 
w pojazdach, żarówki oświetleniowe, żyrandole.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 503286 (220) 2019 08 08
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) (znak słowny)
(540) GWIAZDA ŁOWICKA
(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, wyroby mleczarskie 
pozbawione składników pochodzenia zwierzęcego i od-
zwierzęcego, mleko w proszku, mleko zsiadłe, mleko zagęsz-
czone, napoje mleczne, desery mleczne, odżywki białkowe, 
sery, twarogi, sery twarde, sery dojrzewające, jogurty, kefiry, 
masło, śmietana, serwatka, maślanka.

(210) 503288 (220) 2019 08 08
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) (znak słowny)
(540) RÓŻA ŁOWICKA
(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, wyroby mleczarskie 
pozbawione składników pochodzenia zwierzęcego i od-
zwierzęcego, mleko w proszku, mleko zsiadłe, mleko zagęsz-
czone, napoje mleczne, desery mleczne, odżywki białkowe, 
sery, twarogi, sery twarde, sery dojrzewające, jogurty, kefiry, 
masło, śmietana, serwatka, maślanka.

(210) 503290 (220) 2019 08 08
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) (znak słowny)
(540) DAMA ŁOWICKA
(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, wyroby mleczarskie 
pozbawione składników pochodzenia zwierzęcego i od-
zwierzęcego, mleko w proszku, mleko zsiadłe, mleko zagęsz-
czone, napoje mleczne, desery mleczne, odżywki białkowe, 
sery, twarogi, sery twarde, sery dojrzewające, jogurty, kefiry, 
masło, śmietana, serwatka, maślanka.

(210) 503292 (220) 2019 08 08
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) (znak słowny)
(540) Z ŁOWICKIEJ CHAŁUPY
(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, wyroby mleczarskie 
pozbawione składników pochodzenia zwierzęcego i od-
zwierzęcego, mleko w proszku, mleko zsiadłe, mleko zagęsz-
czone, napoje mleczne, desery mleczne, odżywki białkowe, 
sery, twarogi, sery twarde, sery dojrzewające, jogurty, kefiry, 
masło, śmietana, serwatka, maślanka.

(210) 503341 (220) 2019 08 09
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GOOD LUCK
(510), (511) 33 szkocka whisky.

(210) 503399 (220) 2019 08 12
(731) SZULEJKO MARIUSZ IMPULS, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPULS

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi kojarzenia kontrahentów handlowych, 
usługi w zakresie pośrednictwa handlu towarami, analizy 
kosztów, badania biznesowe, badania rynkowe, handlowe 
informacje i porady udzielana konsumentom w wyborze to-
warów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, pokazy towarów.

(210) 503449 (220) 2019 08 13
(731) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SLIMESSA
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, 
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, 
kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność specjalnego prze-
znaczenia medycznego.

(210) 503454 (220) 2019 08 13
(731) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) IMMUNODIET
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, 
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, 
kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność specjalnego prze-
znaczenia medycznego.

(210) 503498 (220) 2019 08 14
(731) IONITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 12 hulajnogi elektryczne (urządzenia transportu 
osobistego).

(210) 503515 (220) 2019 08 14
(731) MAJCHRZYK GABRIELA CYKLONEBIKE, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELECTRIFYING POWER CYKLONEBIKE
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(531) 01.15.03, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, silniki do rowerów, 
pojazdy elektryczne, silniki elektryczne do pojazdów 
lądowych, pojazdy do poruszania się drogą lądową, 
powietrzną, wodną lub kolejową.

(210) 503532 (220) 2019 08 16
(731) LA-SAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borzęcin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRINO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy warzywne, jogurt, 
kefir, liofilizowane warzywa, produkty mleczne, napoje 
mleczne, mleko roślinne, warzywa suszone, owoce suszo-
ne, 30 batony zbożowe, chipsy zbożowe, krakersy, wyroby 
cukiernicze, batoniki na bazie suszonych bakalii, pieczywo 
lekkie, chleb bezdrożdżowy, muesli, suchary, 32 soki, sorbety, 
napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw, woda mi-
neralna.

(210) 503543 (220) 2019 08 19
(731) SKY TOWER SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S

(531) 01.01.02, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym, wy-
najem mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wyna-
jem lokali usługowych, 37 usługi w zakresie: budownictwa 
oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie 
budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzo-
ru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończe-
niowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowla-
nych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budow-
lano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych 
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania 
obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inży-
nieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace 
budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 
41 organizowanie: koncertów, konferencji, kongresów, semi-
nariów, sympozjów, wystaw, zjazdów, konkursów i przyjęć.

(210) 503544 (220) 2019 08 19
(731) SKY TOWER SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKY SPARK WROCŁAW

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym, wy-
najem mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wyna-
jem lokali usługowych, 37 usługi w zakresie: budownictwa 
oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie 
budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzo-
ru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończe-
niowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów bu-
dowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów 
budowlano - mieszkaniowych, budowania lokali miesz-
kaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz 
wodno - inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, prace budowlano - wykończeniowe w zakresie 
wystroju wnętrz, 41 organizowanie: koncertów, konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, wystaw, zjazdów, kon-
kursów i przyjęć.

(210) 503554 (220) 2019 08 19
(731) KRĘPA GRZEGORZ DRIVE PRO, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRIVE PRO

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, szkolenia kierowców.

(210) 503561 (220) 2019 08 19
(731) NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Koszalin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) north

(531) 24.15.21, 26.01.01, 26.01.10, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi zgrupowania na rzecz osób trze-
cich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglą-
dać na stronie internetowej i kupować w ramach sklepu 
internetowego, usługi sprzedaży w ramach sklepu inter-
netowego towarów w zakresie: urządzeń i akcesoriów 
gospodarstwa domowego, części i zespołów zamiennych 
do urządzeń i akcesoriów gospodarstwa domowego oraz 
narzędzi serwisowych do nich, usługi internetowe związa-
ne z pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu do in-
formacji o oferowanych towarach i świadczonych usługach 
poprzez skomputeryzowane przyjmowanie zamówień 
i zleceń w celu umożliwienia zainteresowanym osobom 
brania udziału w różnorodnych transakcjach handlowych, 
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, 
usługi w zakresie pośrednictwa handlowego, fachowe do-
radztwo handlowe.
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(210) 503631 (220) 2019 08 20
(731) SABANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYBKIE NOŻYCZKI

(531) 14.07.20, 26.07.99, 27.05.01
(510), (511) 44 salony kosmetyczne, salony piękności, usługi 
fryzjerskie, usługi kosmetyczne, solaria, salony odnowy bio-
logicznej, usługi manicure, usługi pedicure, wykonywanie 
makijażu, usługi masażu, inhalacje, kreowanie wizerunku 
poprzez zabiegi kosmetyczne, stylizacja sylwetki poprzez 
zabiegi kosmetyczne.

(210) 503677 (220) 2019 08 21
(731) FLISYKOWSKI LUDWIK ANTONI, Kiełpino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITALITÀ

(531) 02.01.23, 02.03.23, 26.04.03, 26.04.08, 26.04.14, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 44 chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, ma-
nicure, masaż, salony piękności, usługi klinik medycznych, 
usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 503701 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Litworówka Polish 

Litwor Wódka Smakowa

(531) 06.01.04, 25.01.15, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 05.05.10, 
05.05.20

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503703 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Wiśniówka Cherry

(531) 05.05.10, 06.01.04, 25.01.15, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 
05.05.20

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503704 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Przepalanka Fire 

Carmel

(531) 05.05.10, 05.05.20, 06.01.04, 25.01.15, 25.03.01, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 503706 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Śliwowica Plum

(531) 05.05.10, 05.05.20, 06.01.04, 25.01.15, 25.03.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503709 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Miodula Honey

(531) 05.05.10, 05.05.20, 06.01.04, 25.01.15, 25.03.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503711 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Bimber Moon

(531) 05.05.10, 05.05.20, 06.01.04, 25.01.15, 25.03.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503712 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPANE-BROWAR WATRA

(531) 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 29 zupy, koncentraty obiadowe, wyroby kuli-
narne przeznaczone do bezpośredniego spożycia z owo-
ców, z warzyw, produktów mlecznych, mięsa, ryb, kiszona 
kapusta i kiszone ogórki, kiszone warzywa kimchi, sałatki 
warzywne, warzywa gotowane, konserwowane, suszone, 
warzywa w puszkach, wyroby mięsne, wędliny, smalec, sery, 
kompoty, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, na-
poje na bazie czekolady, kakao, kawy, miód, melasa (syropy), 
lody, keczup, majonez, musztarda wyroby czekoladowe, pra-
liny, potrawy na bazie mąki, 31 rośliny zbożowe i produkty 
rolne, nasiona, ziarna, produkty ogrodnicze, leśne, świeże 
owoce i warzywa, owoce cytrusowe, nasiona, rośliny i kwiaty, 
32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne. wody stołowe, 
soki, piwo, 33 napoje alkoholowe, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej oraz za pośrednictwem internetu: produk-
tów spożywczych, gotowych dań, przetworów owocowych 
i warzywnych, napojów, napojów alkoholowych, piwa, wyro-
bów garmażeryjnych, wyrobów mięsnych, wędlin, wyrobów 
na bazie mąki, kompotów, smalcu, 41 organizowanie i pro-
wadzenie balów, przyjęć i koncertów, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury i edukacji, 43 usługi hotelarskie, kawiarnie, 
obsługa gastronomiczna, wynajmowanie sal na posiedzenia, 
mityngi, narady, imprezy okolicznościowe, wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń, usługi w zakresie 
zaopatrywania w żywność (catering).
(551) wspólne prawo ochronne  
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(210) 503713 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Cytrynówka Lemon

(531) 05.05.10, 05.05.20, 06.01.04, 25.01.15, 25.03.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503714 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Czysta Vodka

(531) 05.05.10, 06.01.04, 25.01.15, 25.03.01, 26.01.01, 26.11.02, 
26.04.06, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503715 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPANE-BROWAR WATRA Piwo niepasteryzowane 

bez konserwantów leżakowane 4 tygodnie 
naturalne składniki Reinheitsgebot 1516r

(531) 06.01.04, 05.07.08, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503716 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR-WATRA ale! Franek Piwo MÄRZEN Ale! 

Na styl IPA 100% naturalne! 100% niepasteryzowane! 
100% bez konserwantów!

(531) 06.01.04, 02.01.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 503717 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR-WATRA ale! Jasiek Piwo WEIZEN Ale! Na styl 

IPA 100% naturalne! 100% niepasteryzowane! 100% 
bez konserwantów!

(531) 06.01.04, 02.01.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503725 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR-WATRA ale! Hanka 0,0% Piwo 

Bezalkoholowe Ale! Na styl IPA 100% naturalne! 
100% niepasteryzowane! 100% bez konserwantów!

(531) 06.01.04, 02.07.16, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503728 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BROWAR-WATRA Zośka 0,0% Piwo 
bezalkoholowe Typu Lager 100% naturalne! 100% 
niepasteryzowane! 100% bez konserwantów!

(531) 02.07.16, 06.01.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503729 (220) 2019 08 22
(731) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane; 

KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR-WATRA ale! Stasek Piwo HELLES Ale! Na styl 

IPA 100% naturalne! 100% niepasteryzowane! 100% 
bez konserwantów!

(531) 02.01.04, 06.01.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503783 (220) 2019 08 26
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) ALTUXERIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania  
u ludzi.
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(210) 503790 (220) 2019 08 26
(731) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Pasztet firmowy pełen smaku  

Bez konserwantów

(531) 03.07.03, 24.17.25, 09.01.07, 26.01.02, 25.01.15, 08.05.10, 
05.03.14, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, konser-
wy mięsne, pasztety mięsne, pasztety, pasztety drobiowe.

(210) 503821 (220) 2019 08 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR VOLUME PRECISION SO BIG
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, podkłady, fluidy, bazy, pudry syp-
kie, prasowane, kompakty, kosmetyki kolorowe do oczu, 
tusze, mascary do rzęs, kredki, eyelinery, stylizatory do brwi, 
sztuczne rzęsy, kosmetyki do ust, pomadki, błyszczyki, kon-
turówki, kosmetyki do paznokci, odżywki, lakiery, produkty 
kolorowe do policzków, rozświetlacze, pudry, rozświetla-
jące, pudry brązujące, róże, utrwalacze makijażu, środki 
do usuwania makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, ma-
seczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, 
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, prepara-
ty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfume-
ryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty 
i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielę-
gnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, 
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 503825 (220) 2019 08 27
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ALKO REVITAL

(531) 11.03.02, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów me-
dycznych, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, pre-
paraty witaminowe, preparaty mineralne, napoje do celów 
leczniczych, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące 
do sporządzania napojów, napoje musujące, pastylki do spo-
rządzania napojów, niemedyczne esencje do produkcji na-
pojów, proszek do wytwarzania napojów.

(210) 503880 (220) 2019 08 27
(731) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) YONELLE CBD FORTE
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki 
destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspoma-
gające odchudzanie, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy 
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy 
i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosme-
tyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, 
środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depi-
lacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające 
ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do hi-
gieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, 
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki ko-
smetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoran-
ty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosme-
tyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetyczne-
go], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do wło-
sów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, 
maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, 
maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające pory sto-
sowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, 
maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji 
skóry stóp, 5 kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc 
[lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty 
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lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty 
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, 
żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry 
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowy-
mi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, 
skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży 
lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty 
dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych, 
kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi 
[preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intym-
nej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [leczni-
cze], toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, 
terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty 
do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów 
medycznych w zakresie pielęgnacji skóry.

(210) 503911 (220) 2019 08 28
(731) QUESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kącik Kawowy kacikkawowy.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.01, 26.15.09, 01.15.15
(510), (511) 43 usługi barów kawowych.

(210) 503930 (220) 2019 08 29
(731) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Egzaminy SEP
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadze-
nia szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji w zakresie 
systemów certyfikacji oceny zgodności, przeprowadzanie 
egzaminów.

(210) 503931 (220) 2019 08 29
(731) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Szkolenia SEP
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadze-
nia szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji w zakresie 
systemów certyfikacji oceny zgodności, przeprowadzanie 
egzaminów.

(210) 503934 (220) 2019 08 29
(731) PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SMAK

(531) 05.03.14, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, ekstrak-
ty mięsne, owoce konserwowane, konserwowane warzywa, 
mrożone owoce, warzywa mrożone, suszone owoce, warzy-
wa suszone, gotowane owoce, warzywa gotowane, kandyzo-
wane owoce, owoce lukrowane, galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, jaja, mleko, mleczne produkty, 
oleje i tłuszcze jadalne, koncentraty bulionu, koncentraty roso-
łowe, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, w tym chip-
sy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy owocowe, grzy-
by konserwowane, suszone grzyby jadalne, napoje mleczne 
z przewagą mleka, orzechy preparowane, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, placki ziemniaczane, przecier pomidoro-
wy, pyłki kwiatowe jako żywność, soki roślinne do gotowania, 
żywność przygotowywana z ryb, ser, w tym produkty sero-
warskie, ser twarogowy, ser pleśniowy, ser miękki, ser twar-
dy, sery topione, ser śmietankowy, ser z przyprawami, skórki 
owocowe, wędliny, przetworzone wodorosty spożywcze, 
zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna, kostki do zup, 
kostki bulionowe, algi do żywności dla ludzi, batoniki na ba-
zie owoców i orzechów, buliony, burgery warzywne, warzy-
wa marynowane, chipsy na bazie warzyw, chipsy warzywne, 
desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, 
dyniowate [rośliny, konserwowane], dżemy i marmolady owo-
cowe, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty do zup, 
ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, 
ekstrakty z warzyw do konsumpcji, owoce w puszkach, wa-
rzywa w puszkach, galaretki z warzyw, galaretki owocowe, 
głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania warzywne, 
gotowe produkty z warzyw, grzyby gotowe do spożycia, ja-
dalne kwiaty, przetworzone, jadalne suszone kwiaty, nasiona 
jadalne, kandyzowane przekąski owocowe, kapusta kwaszona, 
kłącza przetworzone, kompozycje owoców przetworzonych, 
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, konserwo-
we rośliny strączkowe, koncentraty zup, konserwy z owoca-
mi, korniszony, korzenie przetworzone, krążki z cebuli, owoce 
lukrowane, krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane 
warzywa, marmolady owocowe, mieszanki do sporządzania 
wywarów rosołowych, mieszanki do zup, mieszanki przekąsek 
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych 
orzechów, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki warzyw-
ne, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, 
nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, napoje z pro-
duktów mlecznych, nasiona przetworzone, oleje i tłuszcze, 
oleje roślinne do celów spożywczych, owoce glazurowane, 
owoce konserwowane w słoikach, warzywa w słoikach, pasta 
z owoców tłoczonych, pasty do smarowania na bazie warzyw, 
pasty warzywne, pasztet warzywny, pektyna do celów kuli-
narnych, pikle mieszane, pokrojone owoce, pokrojone sałatki 
warzywne, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 
produkty z suszonych owoców, proszki owocowe, proszki wa-
rzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie wa-
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rzyw, przetwory do zup jarzynowych, przetworzone owoce, 
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączko-
wych), przystawki na bazie warzyw, puree z warzyw, sałatki 
owocowe, sałatki warzywne, sfermentowane owoce, sok po-
midorowy do gotowania, soki owocowe do gotowania, soki 
roślinne do gotowania, suszone owoce, warzywa suszone, 
tłuszcze roślinne do celów spożywczych, warzywa gotowane, 
warzywa grillowane, warzywa liofilizowane, warzywa pre-
parowane, warzywa solone, warzywa w puszkach, warzywa 
w słoikach, warzywne pasty do smarowania, wodorosty jadal-
ne, wstępnie ugotowana zupa, wywar, bulion, wywar z wa-
rzyw, zagęszczone sosy pomidorowe, zupy, 30 kawa, herbata, 
kakao, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka spożywcza, 
chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, w tym słodycze [cukier-
ki], słodycze zawierające owoce, słodycze czekoladowe, musy 
(słodycze), słodycze nielecznicze, karmelki twarde [słodycze], 
słodycze gotowane, lody, miód, melasa, drożdże, proszek 
do pieczenia, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, 
lód, aromaty (preparaty do żywności), batony zbożowe, buł-
ka tarta, bułki, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciastka, cu-
kierki, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje na bazie 
czekolady, z mlekiem, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao 
lub czekolady], napoje na bazie kakao, nielecznicze napoje 
na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi do-
datkami smakowymi, chrzan [sos przyprawowy], dodatki sma-
kowe i przyprawy, ekstrakty przypraw, esencje do artykułów 
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, 
owocowe galaretki [słodycze], mieszanki kakaowe, kanapki, 
kasze spożywcze, keczup, sól kuchenna, kukurydza mielona, 
mieszanka do ciasta, kukurydza prażona [popcorn], kukurydza 
palona, lody w proszku, majonez, makarony, potrawy na bazie 
mąki, muesli, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, 
słodkie dekoracje do ciast, paszteciki, suche i świeże makaro-
ny, kluski i pierogi, pizza, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, 
sosy pomidorowe, sosy na bazie pomidorów, ciasto w prosz-
ku, puddingi, sosy do sałatek, produkty skrobiowe do celów 
spożywczych, słodziki naturalne, słodkie sosy do deserów 
na bazie mleka i żółtek (custard), suchary, tarty, tortille, zagęsz-
czacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, 
suszone zioła do celów kulinarnych, zioła przetworzone, zioła 
konserwowane [przyprawy], maltodekstryny do zastosowania 
odżywczego [inne niż do celów medycznych], dodatki [inne 
niż oleje eteryczne] jako polepszacze smaku żywności i napo-
jów, w tym: dodatki smakowe do zup [inne niż oleje eterycz-
ne], substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia [inne 
niż oleje eteryczne], substancje nadające zapach jako dodatek 
do napoi [inne niż oleje eteryczne], przekąski na bazie pszeni-
cy, gotowe potrawy na bazie pszenicy, przekąski na bazie zbóż, 
gotowe potrawy na bazie zbóż, przekąski na bazie kukurydzy, 
gotowe potrawy na bazie kukurydzy, przekąski na bazie ryżu, 
gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie makaro-
nu, gotowe potrawy na bazie makaronu, dodatki smakowe 
do zup, mieszanki suszonych warzyw, owoców i ziół z solą 
do użytku jako przyprawy do żywności, w tym mieszanki przy-
praw suszonych do gulaszu, mieszanki spożywcze składające 
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, mieszanki przy-
praw, musy (wyroby cukiernicze), napary ziołowe, papki wa-
rzywne (sosy - żywność), pasty warzywne [sosy], pikantne sosy 
używane jako przyprawy, preparaty przyprawowe, preparaty 
ziołowe do sporządzania napojów, przeciery warzywne [sosy], 
przyprawy do żywności, solanka do marynat, sosy, sosy salsa, 
syropy smakowe, zioła konserwowane, zioła przetworzone.

(210) 503939 (220) 2019 08 29
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Talks
(510), (511) 35 zarządzanie i doradztwo w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, prace biurowe, 36 usługi finansowe, usługi 
bankowe, usługi ubezpieczeniowe, działalność finansowa, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, 41 zapewnia-
nie szkoleń, kształcenia i nauczania, organizowanie zawo-
dów sportowych i imprez sportowych, administrowanie 
[organizacja] działalnością kulturalną, organizowanie wyda-
rzeń edukacyjno-rozrywkowych z dziedziny kultury, sztuki, 
sportu, nauki, edukacji, rozrywki, organizowanie spotkań, 
prelekcji, wykładów, pokazów, warsztatów edukacyjnych 
dla dorosłych oraz dzieci, organizowanie konkursów edu-
kacyjnych dla dorosłych i dzieci.

(210) 503948 (220) 2019 08 29
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Blisko Naszego Partnera
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama biznesowych 
stron internetowych, usługi reklamy prowadzone za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej, sieci komputerowe 
i sieci on-line, usługi zarządzania działalnością handlową, ra-
chunkami firm, dokumentacja biznesową, programami lo-
jalnościowymi, planami emerytalnymi, kredytami eksporto-
wymi, zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, za-
rządzanie papierami wartościowymi notowanymi na gieł-
dzie, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, usługi administrowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą (na rzecz osób trze-
cich), usługi konsultingowe związane z zarządzaniem i kom-
pilacja komputerowych baz danych, 36 usługi - świadczone 
na rzecz osób trzecich - zarządzania: majątkiem, kapitałem, 
nieruchomościami, aktywami, ubezpieczeniami, ryzykiem 
ubezpieczeniowym, ryzykiem cenowym, stratami finanso-
wymi, organizowanie i zarządzanie programami motywa-
cyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programów 
lojalnościowych, 38 zapewnianie użytkownikom dostępu 
do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Inter-
necie oraz w innych mediach, 41 usługi edukacyjne, kon-
sultingowe i szkoleniowe związane z działalnością gospo-
darczą, zarządzanie majątkiem nieruchomym, w zakresie 
bankowości, szkoleń biznesowych, w dziedzinie finansów 
i ubezpieczeń, doradztwo zawodowe i coaching, eduka-
cja on-line z komputerowych baz danych lub za pomocą 
Internetu czy ekstranetów, edukacyjne usługi doradcze, 
elektroniczna publikacja tekstów innych niż reklamowe, 
multimedialne wydania publikacji elektronicznych oraz 
ich udostępnianie za pomocą portalu on-line, zapewnianie 
plakatów edukacyjnych i szkoleń on-line, organizowanie 
i prowadzenie kursów edukacyjnych, szkoleń i egzaminów 
w zakresie umiejętności biznesowych, w zakresie podatków 
oraz zarządzania ryzykiem, usługi w zakresie oceniania edu-
kacji i certyfikacji nabytych umiejętności.
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(210) 503964 (220) 2019 08 30
(731) T’HENRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chenri Kaiwen

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży: majtki, rajstopy, skarpety, 
getry, biustonosze, spodnie, podkoszulki.

(210) 503969 (220) 2019 08 30
(731) T’HENRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C i K

(531) 27.05.01, 25.01.09
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży: majtki, rajstopy, skarpety, 
getry, biustonosze, spodnie, podkoszulki.

(210) 504012 (220) 2019 09 01
(731) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 

W SIEDLCACH, Siedlce; STELMACHOWSKA- 
-KOWALSKA GRAŻYNA FIRMA GRAJAN, Rososz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOZI SER TWAROGOWY Cegłów Zielona Gmina 

PRODUKT TRADYCYJNY oryginalny Z CEGŁOWA 
GRAJAN UNIWERSYTET PRZYRODNICZO- 
-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

(531) 03.04.11, 06.07.08, 05.03.15, 29.01.15, 27.05.01, 25.01.19
(510), (511) 29 produkty serowarskie, w szczególności sery, 
w tym sery z mleka koziego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 504043 (220) 2019 09 02
(731) SUCHODOLSKA AGNIESZKA, Turka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS ASMEDICA

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 pomoc medyczna, usługi medyczne, usługi 
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych 
świadczone przez laboratoria medyczne, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi higieniczne i kosmetyczne, usługi 
klinik medycznych, ośrodki zdrowia, usługi medycyny alter-
natywnej, usługi kuracji uzdrowiskowych, opieka paliatywna, 
szpitale, placówki rekonwalescencji, usługi dentystyczne, ba-
dania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo w za-
kresie diety i odżywiania się, fizjoterapia, doradztwo w zakre-
sie dietetyki odżywiania.

(210) 504070 (220) 2019 09 03
(731) MAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.07.25, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne tablice na ogłoszenia, tablice 
szyldowe, tablice sygnalizacyjne świecące lub mechanicz-
ne, tablice ogłoszeń elektroniczne, szyldy świecące, szyldy 
mechaniczne, neony, programy komputerowe, programy 
komputerowe do wspomagania tłumaczeń oraz maszy-
nowego tłumaczenia, układy elektroniczne i elektryczne 
wykonane w technologii LED oraz wykorzystujące techniki 
świetlne, multimedialne komputerowe stanowiska infor-
macyjne do interaktywnej komunikacji, przetwarzania in-
formacji, reklamy, prezentacji wybranych treści i rozrywki 
multimedialnej, zapewniające dostęp do Internetu zaopa-
trzone w multimedialne programy komputerowe, kom-
putery, drukarki, faksy, telefony, urządzenia multimedialne 
i internetowe, 20 tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, 
tablice na ogłoszenia, tabliczki ogłoszeniowe z drewna lub 
tworzyw sztucznych, szyldy z drewna lub tworzyw sztucz-
nych, kształtki na ramy obrazów, listwy do ramy obrazów, 
35 usługi marketingowe i reklamowe, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, reklama na rzecz 
osób trzecich, reklama multimedialna, usługi konsultingo-
we, zarządzanie zbiorami informacyjnymi, materiałami re-
klamowymi i projektami informatycznymi, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami - zbiorami danych, usługi w zakresie tworzenia mar-
ki (reklama i promocja), usługi reklamowe służące tworze-
niu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, kreowanie 
wizerunku firmy, usług i towaru, 41 usługi w zakresie tłuma-
czenia tekstów, tekstów technicznych i tekstów marketin-
gowych, doradztwo w zakresie tłumaczeń, usługi językowe, 
usługi w zakresie opracowywania terminologii i oceny jako-
ści językowej, usługi w zakresie tłumaczenia maszynowe-
go, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, instalacje oprogramowania komputerowe-
go, projektowanie i testowanie oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo w zakresie lokalizacji oprogramowa-
nia, usługi w zakresie udostępniania wielu użytkownikom 
zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci in-
formacyjnej, usługi komputerowe w zakresie dostarczania 
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interfejsów programowych dostępnych poprzez globalną 
sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych 
w trybie on-line, dostosowanych do indywidualnych po-
trzeb użytkowników oraz do wymagań rynku lokalnego, 
rozbudowywanie i uaktualnianie oprogramowania kompu-
terowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
usługi w zakresie projektowania produktów, usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, wzornictwo przemysłowe, 
usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, pro-
jektowanie wizualne, projektowanie graficzne, projektowa-
nie form, projektowanie wzorów.

(210) 504141 (220) 2019 09 05
(731) STODOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STODOLA KEBAP’N GRILL

(531) 26.11.12, 26.03.01, 26.03.05, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem restau-
racji, barów, pubów, bistra, usługi gastronomiczne, usługi 
kateringowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie pro-
wadzenia punktów małej i dużej gastronomii, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, organizowanie ban-
kietów, restauracje dla turystów, serwowanie jedzenia i na-
pojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem 
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, imprezy, organizacja przyjęć [żywność 
i napoje], restauracje oferujące dania na wynos, organizo-
wanie bankietów, rezerwacja stolików w restauracjach.

(210) 504142 (220) 2019 09 05
(731) STODOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) arcykebs
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z keba-
ba, gotowe dania składające się głownie z mięsa i warzyw, 
dania z różnego rodzaju mięsa.

(210) 504144 (220) 2019 09 05
(731) GRYGOROWICZ KRZYSZTOF NORBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLAL office

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owo-
ców, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z sejfami, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herba-
tami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z desera-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lo-
dami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, usługi reklamowe w zakresie 
promocji sprzedaży napojów, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papier-
niczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami 
przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchen-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą sto-
łową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pro-
duktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audio-
wizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyro-
bami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
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sie torebek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej za zamówie-
niem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożyw-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie kwiatów, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli.

(210) 504146 (220) 2019 09 05
(731) GRYGOROWICZ KRZYSZTOF NORBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Solal Office
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owo-
ców, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z sejfami, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herba-
tami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z desera-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lo-
dami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, usługi reklamowe w zakresie 
promocji sprzedaży napojów, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papier-
niczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami 
przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchen-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą sto-
łową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pro-
duktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audio-
wizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyro-
bami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakre-
sie torebek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej za zamówie-
niem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożyw-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie kwiatów, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli.

(210) 504147 (220) 2019 09 05
(731) STODOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) metrollo
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z keba-
ba, gotowe dania składające się głownie z mięsa i warzyw, 
dania z różnego rodzaju mięsa.

(210) 504148 (220) 2019 09 05
(731) GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI 

W KOBYLNICY, Kobylnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miasto-Wieś FESTIWAL NOWEGO FOLKLORU

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja imprez artystycznych.
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(210) 504169 (220) 2019 09 06
(731) TERRA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jabłonna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERRA LOGISTIC

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 39 logistyka transportu, transport.

(210) 504173 (220) 2019 09 06
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProbioHepa

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 504178 (220) 2019 09 06
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) HEMORIGEN FEMINA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety.

(210) 504239 (220) 2019 09 09
(731) MILEWSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LigaFanów amatorska liga szóstek piłkarskich

(531) 21.03.01, 26.05.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, sport 
(wypożyczanie sprzętu) [z wyjątkiem pojazdów], organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów (szkolenie), wynajmowanie obiektów sporto-
wych, wynajmowanie stadionów.

(210) 504311 (220) 2019 09 10
(731) BASIŃSKA BEATA MARTA CAMPANULA PROJECT, 

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

(531) 22.01.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 prowadzenie warsztatów, nauczanie indywi-
dualne, usługi w zakresie oświaty.

(210) 504313 (220) 2019 09 10
(731) James Gallo Premiums, LLC, Pasadena, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STELLA ROSA

(531) 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.13, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 504328 (220) 2019 09 11
(731) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UPCEUSZ
(510), (511) 9 przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowa-
nia i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwię-
ku, obrazów i innych danych, magnetyczne i optyczne no-
śniki danych, nośniki nagrań cyfrowych, karty magnetyczne 
zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroproceso-
rem, taśmy magnetyczne, magnetyczne karty identyfikują-
ce, dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], kompute-
ry, interfejsy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, 
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, publikacje 
elektroniczne [moduły ładowalne], modemy, aparaty telefo-
niczne i ich części, telefony komórkowe i ich części, smart-
fony i ich części, ładowarki, zestawy słuchawkowe, zestawy 
głośnomówiące do telefonów, karty telefoniczne do telefo-
nów komórkowych, instalacje elektryczne do zdalnego ste-
rowania procesami przemysłowymi, sonometry, urządzenia 
do nawigacji satelitarnej, urządzenia nawigacyjne dla pojaz-
dów, 14 wyroby jubilerskie, zegarki, 16 artykuły papiernicze, 
druki, publikacje drukowane, gazety, publikacje instruktażo-
we i szkoleniowe, podręczniki, książki, instrukcje obsługi, dru-
kowane materiały reklamowe i promocyjne, ulotki, artykuły 
biurowe z wyjątkiem mebli, etykiety, naklejki nie tekstylne, 
fotografie, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, taśmy 
lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, 
18 walizki, torby podróżne, parasole, portfele, 25 odzież, obu-
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wie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne 
i sportowe nie ujęte w innych klasach, 35 usługi w zakresie 
promocji, reklamy i marketingu, usługi świadczone przez 
sklepy, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocz-
tą tradycyjną lub elektroniczną w zakresie sprzedaży nastę-
pujących towarów: telefony stacjonarne i komórkowe oraz 
akcesoria do nich, komputery i akcesoria do nich, programy 
komputerowe, przewodowe lub bezprzewodowe urządze-
nia i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, ko-
dowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania 
dźwięku, obrazów i innych danych, magnetyczne i optyczne 
nośniki danych, nośniki nagrań cyfrowych, karty magnetycz-
ne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroproce-
sorem, taśmy magnetyczne, magnetyczne karty identyfiku-
jące, dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], interfejsy 
komputerowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne 
USB, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], modemy, 
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia nawigacyjne 
dla pojazdów, usługi w zakresie rejestracji, transkrypcji, two-
rzenia, kompilacji, systematyzacji informacji, usługi w zakre-
sie kompilacji danych matematycznych lub statystycznych, 
badania marketingowe, badania i analizy rynku, usługi w za-
kresie tworzenia baz danych, 36 usługi finansowe, 38 tele-
komunikacja, usługi związane z dostępem do Internetu, 
w tym on-line, usługi łączności telefonicznej, telegraficznej, 
za pomocą telefonii komórkowej, usługi transmisji progra-
mów telewizyjnych i radiowych, poczta elektroniczna, usługi 
w zakresie nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowania 
i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, 
obrazów i innych danych za pomocą środków elektronicz-
nych, terminali komputerowych, sieci światłowodowych, 
kabli, telewizji, transponderów, udostępnianie forów i cha-
troomów internetowych, usługi w zakresie wypożyczania 
czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi 
udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania informacji, informacja o wyżej wymienionych 
usługach, 41 edukacja, organizowanie i obsługa konferencji, 
kongresów, seminariów z dziedziny telekomunikacji, publika-
cje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi szko-
leniowe w zakresie organizowania i prowadzenia pracowni 
specjalistycznych, 42 projektowanie i doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, systemów komputero-
wych, technologii informacyjnej, opracowywanie i dostar-
czanie wyszukiwarek internetowych, tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy syste-
mów komputerowych, hosting, usługi konwersji danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną.

(210) 504341 (220) 2019 09 11
(731) RADZISZEWSKA MAŁGORZATA, Michałowice
(540) (znak słowny)
(540) ORGANIC RADZI
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, marketing 
bezpośredni, opracowywanie kampanii promocyjnych, po-
średnictwo w zakresie reklamy, promowanie towarów i usług 
osób trzecich, promocja sprzedaży, promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, reklama i marketing, przy-
gotowywanie prezentacji w celach reklamowych, przygoto-
wywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych 
dla osób trzecich, usługi marketingu bezpośredniego, usługi 
public relations, usługi promocyjne i reklamowe, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji to-

warów, usługi reklamowe związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi w zakresie promocji sprzedaży, 41 naucza-
nie i szkolenia, doradztwo w zakresie szkoleń, organizacja 
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, organizacja seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie kon-
ferencji edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, 
pokazy [do celów szkoleniowych], prowadzenie imprez edu-
kacyjnych, prowadzenie kursów szkoleniowych na temat 
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie zajęć 
w zakresie odżywiania, seminaria edukacyjne dotyczące 
terapii kosmetycznej, szkolenia biznesowe, szkolenia w za-
kresie umiejętności biznesowych, usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne związane 
z odżywianiem, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dzie-
dzinie life coachingu, wykłady na temat umiejętności marke-
tingowych, warsztaty w celach edukacyjnych, zapewnianie 
szkoleń on-line.

(210) 504344 (220) 2019 09 11
(731) KUWAŁ MATEUSZ KUVAU-MATEUSZ KUWAŁ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTEA Natural High-Kombucha

(531) 02.03.01, 02.03.23, 02.09.01, 05.03.13, 05.03.15, 05.03.20, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 
26.01.19, 27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, napoje energetyzujące, aperitify bezal-
koholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji na-
pojów, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje 
orzeźwiające, woda [napoje], woda gazowana, woda mine-
ralna [napoje], woda sodowa, lemoniada.

(210) 504361 (220) 2019 09 12
(731) TAURIS, a.s., Rimavská Sobota, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAURIS

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.23, 03.04.24, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01

(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wieprzowina, woło-
wina, drób, mięso konserwowane, wędliny, szynka, kiełbasa, 
bekon, pasztet, wędliny konserwowane, konserwy mięsne.
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(210) 504392 (220) 2019 09 12
(731) MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIECZORY FADO

(531) 22.01.15, 27.05.01, 29.01.12, 25.01.05, 25.01.09
(510), (511) 9 cyfrowe odtwarzacze muzyki, taśmy audio 
zawierające muzykę, płyty kompaktowe z muzyką, muzyka 
cyfrowa do pobrania, taśmy z nagraniami muzyki, nagrane 
płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania 
z Internetu, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka 
cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych 
MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witry-
nach internetowych MP3, muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, taśmy muzyczne, nagrania muzyczne, mu-
zyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwię-
kowe do pobrania, 35 usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, promowanie mu-
zyki innych poprzez dostarczanie portfolio online za pośred-
nictwem witryn internetowych, usługi handlu detalicznego 
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do po-
brania, promowanie koncertów muzycznych, 41 nagrywanie 
muzyki, rozrywka z udziałem muzyki, zapewnianie muzyki 
na żywo, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, usługi 
rozrywkowe świadczone przez muzyków, usługi rozrywko-
we w zakresie muzyki jazzowej, muzyczne usługi wydaw-
nicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, udostępnia-
nie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, 
widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyj-
nych, koncerty muzyczne, przedstawienia muzyczne, wido-
wiska muzyczne, konkursy muzyczne, produkcja muzyczna, 
muzyczne usługi wydawnicze, usługi festiwali muzycznych, 
produkcja koncertów muzycznych, produkcja przedstawień 
muzycznych, reżyserowanie przedstawień muzycznych, 
usługi koncertów muzycznych, obsługa koncertów mu-
zycznych, organizowanie koncertów muzycznych, organi-
zowanie imprez muzycznych, organizacja konkursów mu-
zycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, produkcja 
nagrań muzycznych, publikowanie tekstów muzycznych, 
koncerty muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo, 
produkcja muzycznych filmów wideo, koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za pośrednic-
twem telewizji, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycz-
nej, usługi w zakresie produkcji muzycznej, produkcja nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, usługi edukacyjne w postaci 
muzycznych programów telewizyjnych, radiowe programy 
rozrywkowe, usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe.

(210) 504393 (220) 2019 09 12
(731) MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) FADO

(531) 22.01.15, 25.01.05, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 cyfrowe odtwarzacze muzyki, taśmy audio 
zawierające muzykę, płyty kompaktowe z muzyką, muzyka 
cyfrowa do pobrania, taśmy z nagraniami muzyki, nagrane 
płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania 
z Internetu, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka 
cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych 
MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witry-
nach internetowych MP3, muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, taśmy muzyczne, nagrania muzyczne, mu-
zyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwię-
kowe do pobrania, 35 usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, promowanie mu-
zyki innych poprzez dostarczanie portfolio online za po-
średnictwem witryn internetowych, usługi handlu detalicz-
nego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, promowanie koncertów muzycznych, 41 na-
grywanie muzyki, rozrywka z udziałem muzyki, zapewnia-
nie muzyki na żywo, udostępnianie muzyki cyfrowej z In-
ternetu, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, 
usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, muzyczne 
usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, 
z Internetu, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazy-
wania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia 
szkoleń edukacyjnych, koncerty muzyczne, przedstawie-
nia muzyczne, widowiska muzyczne, konkursy muzyczne, 
produkcja muzyczna, muzyczne usługi wydawnicze, usłu-
gi festiwali muzycznych, produkcja koncertów muzycz-
nych, produkcja przedstawień muzycznych, reżyserowanie 
przedstawień muzycznych, usługi koncertów muzycznych, 
obsługa koncertów muzycznych, organizowanie koncer-
tów muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, or-
ganizacja konkursów muzycznych, organizowanie wyda-
rzeń muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, publiko-
wanie tekstów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, 
widowiska muzyczne na żywo, produkcja muzycznych 
filmów wideo, koncerty muzyczne za pośrednictwem ra-
dia, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, orga-
nizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, usługi w zakre-
sie produkcji muzycznej, produkcja nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, usługi edukacyjne w postaci muzycznych 
programów telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, 
usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe.

(210) 504411 (220) 2019 09 13
(731) KRAWCZYK DOROTA MITO-PHARMA,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) MITOVISION
(510), (511) 5 suplementy diety.
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(210) 504427 (220) 2019 09 13
(731) LESZEK ANDRZEJ LAMEX EXPORT - IMPORT, Lipówki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SVENSSON

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki 
i torby, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby ry-
marskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 22 liny i sznu-
ry, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub 
syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania 
materiałów luzem, materiały do obicia, do wyściełania i wy-
pełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw 
sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókienni-
cze i ich zamienniki.

(210) 504437 (220) 2019 09 13
(731) FILIPP DARIUSZ JAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dfc

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 14 biżuteria.

(210) 504439 (220) 2019 09 13
(731) JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JS TECHNOLOGIE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 profile, profile aluminiowe, narożniki do tyn-
ków metalowe, metalowe narożniki do gipsowania, profile 
metalowe, profile metalowe do użytku w budownictwie, li-
stwy metalowe, cokoły (metalowe), listwy metalowe, łączniki 
do prętów metalowe, pręty stalowe, pręty z metalu, meta-
lowe łączniki dokowe, 19 niemetalowe narożniki ochronne 
nakładane na płyty gipsowo-kartonowe (materiały budow-
lane), listwy niemetalowe, profile niemetalowe dla budow-
nictwa, listwy budowlane (niemetalowe).

(210) 504440 (220) 2019 09 13
(731) JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)

(540) JS Technologie
(510), (511) 6 profile, profile aluminiowe, narożniki do tyn-
ków metalowe, metalowe narożniki do gipsowania, profile 
metalowe, profile metalowe do użytku w budownictwie, li-
stwy metalowe, cokoły (metalowe), listwy metalowe, łączniki 
do prętów metalowe, pręty stalowe, pręty z metalu, meta-
lowe łączniki dokowe, 19 niemetalowe narożniki ochronne 
nakładane na płyty gipsowo-kartonowe (materiały budow-
lane), listwy niemetalowe, profile niemetalowe dla budow-
nictwa, listwy budowlane (niemetalowe).

(210) 504449 (220) 2019 09 13
(731) BEZOKULAROW.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gniezno
(540) (znak słowny)
(540) EyeLove
(510), (511) 5 leki, leki okulistyczne, krople do oczu, płyny 
do soczewek, roztwory do płukania soczewek kontakto-
wych, 9 soczewki kontaktowe, szkła do okularów, okulary, 
urządzenia optyczne, pojemniki do soczewek kontaktowych, 
oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w oku-
listyce i optyce, 44 usługi medyczne, usługi okulistyczne, 
usługi optyczne, usługi informacyjne dotyczące soczewek 
kontaktowych.

(210) 504468 (220) 2019 09 16
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROBIOBAR

(531) 26.11.03, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 30 batony zbożowe, batoniki muesli, wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, batoniki z polewą czekolado-
wą, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki zawierające 
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby 
cukiernicze].

(210) 504483 (220) 2019 09 16
(731) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowny)
(540) IMMUNOVIT
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycz-
nych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbata leczni-
cza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogenizowana 
żywność przystosowana do celów medycznych, immunosty-
mulanty, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, leki po-
mocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki serotera-
peutyczne, leki wzmacniające, maści do celów farmaceutycz-
nych, mech irlandzki do celów medycznych, mydła lecznicze, 
nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje sto-
sowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne do celów me-
dycznych, preparaty witaminowe, preparaty zawierające alo-
es do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
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(210) 504546 (220) 2019 09 17
(731) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowny)
(540) BŁONIE
(510), (511) 32 piwo.

(210) 504557 (220) 2019 09 18
(731) SLAVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BERGSON

(531) 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 substancje antybakteryjne, chemiczne dodatki 
grzybo i bakteriobójcze, srebro, związki srebra, srebro kolo-
idalne, nanosrebro, 3 antyperspiranty [środki przeciwpotne], 
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki 
chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego 
[pranie], preparaty do czyszczenia, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, my-
dło do golenia, preparaty do golenia, preparaty kosmetycz-
ne do kąpieli, woda kolońska, środki do konserwacja skóry 
[pasty], kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosme-
tyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, my-
dełka, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do stóp, pasta do butów, perfumy, preparaty 
do prania, mydło przeciwpotowe do stóp, suche szampony, 
szampony, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomad-
ki do ust, woda kolońska, woda toaletowa, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wywabiacze 
plam, zestawy kosmetyków, produkty kosmetyczne i pre-
paraty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciw-
słonecznej, 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne 
do odchudzania, odżywcze suplementy diety, kosmetyczne 
preparaty lecznicze, preparaty przeciwgrzybiczne, odżywcze 
suplementy diety w postaci batonów, 30 batoniki i batoniki 
zbożowe, ciastka zbożowe, czekolada, wysoko-proteinowe 
batoniki i batony zbożowe, batony czekoladowe, batony mu-
esli, słodycze, 32 pastylki do gazowanych napojów, proszki 
do gazowanych napojów, bezalkoholowe napoje, esencje 
do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, sy-
ropy do napojów, proszek do wytwarzania napojów gazowa-
nych, napoje izotoniczne, bezalkoholowe napoje owocowe, 
soki owocowe, soki warzywne [napoje], woda [napoje], woda 
gazowana, woda mineralna [napoje], napoje energetyczne, 
35 sprzedaż wymienionych towarów: substancje antybak-
teryjne, chemiczne dodatki grzybo i bakteriobójcze, srebro, 
związki srebra, srebro koloidalne, nanosrebro, antyperspiranty 
[środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycz-
nych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) 
do użytku domowego [pranie], preparaty do czyszczenia, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, mydło do golenia, preparaty do golenia, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, środki 
do konserwacja skóry [pasty], kosmetyki, preparaty kosme-
tyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kremy ko-
smetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające 

od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła lecznicze, 
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, pasta 
do butów, perfumy, preparaty do prania, mydło przeciwpo-
towe do stóp, suche szampony, szampony, produkty toale-
towe, toniki kosmetyczne, pomadki do ust, woda kolońska, 
woda toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, 
woda zapachowa, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków, 
produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu 
oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty farmaceutycz-
ne, suplementy diety, tabletki wspomagające odchudzanie, 
preparaty medyczne do odchudzania, odżywcze suplemen-
ty diety, kosmetyczne preparaty lecznicze, preparaty prze-
ciwgrzybiczne, pastylki do gazowanych napojów, proszki 
do gazowanych napojów, bezalkoholowe napoje, esencje 
do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, sy-
ropy do napojów, proszek do wytwarzania napojów gazowa-
nych, napoje izotoniczne, bezalkoholowe napoje owocowe, 
soki owocowe, soki warzywne [napoje], woda [napoje], woda 
gazowana, woda mineralna [napoje], napoje energetyczne, 
batoniki i batoniki zbożowe, ciastka zbożowe, czekolada, wy-
soko - proteinowe batoniki i batony zbożowe, batony czeko-
ladowe, batony muesli, słodycze.

(210) 504592 (220) 2019 09 18
(731) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BOCIAN OKAZJE
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, pośrednictwo w działalności handlowej 
dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych i umów handlowych, pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w nabywaniu 
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych 
[Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprze-
daży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie promocji, usłu-
gi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, usługi merchandisingu.

(210) 504595 (220) 2019 09 18
(731) WITECKA KATARZYNA KOCHAMKWIATY.PL, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCHAMKWIATY.pl

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 układanie kwiatów.

(210) 504599 (220) 2019 09 18
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A Better World For Pets

(531) 27.05.01, 27.05.05, 03.06.03, 29.01.01
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, ziar-
na i nasiona, żywe zwierzęta, ptaki i ryby, kość mątwy, ko-
ści dla psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, ściółka 
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dla zwierząt, świeże owoce i warzywa, artykuły spożywcze 
i napoje dla zwierząt, ptaków i ryb, 35 promowanie świado-
mości społecznej na temat potrzeby adopcji zwierząt, odpo-
wiedzialności związanej z posiadaniem zwierząt domowych 
oraz właściwej opieki i traktowania zwierząt domowych, 
44 udzielanie informacji dotyczących zwierząt i zwierząt do-
mowych, w zakresie karmienia oraz odżywiania, 45 udziela-
nie informacji na temat adopcji zwierząt domowych.

(210) 504657 (220) 2019 09 20
(731) URSYN-NIEMCEWICZ JULIUSZ, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) Festiwal Muzyka Narodów Juliusz Ursyn-Niemcewicz 

i Jego Goście
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów 
[rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], produkcja 
widowisk, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spek-
takli rewiowych.

(210) 504658 (220) 2019 09 20
(731) GEC KRZYSZTOF, Krzynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poczthalteria Krzynia Jest takie miejsce w Polsce...

(531) 01.17.13, 01.17.25, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 43 pensjonat.

(210) 504664 (220) 2019 09 20
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OFTALOZ PRO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do ce-
lów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, ae-
rozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, 
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kom-
presy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne 
do celów medycznych, suplementy diety, żywność diete-
tyczna do celów medycznych, żywność do celów medycz-
nych, żywność dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów 
medycznych.

(210) 504668 (220) 2019 09 20
(731) ADBOR BOROWIECCY SPÓŁKA JAWNA, Kamyk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a adbor

(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.24
(510), (511) 12 wózki dla dzieci i niemowląt, wózki głębokie, 
spacerowe, wielofunkcyjne, pojedyncze i podwójne, części 
i wyposażenie do tych wózków ujęte w tej klasie, pokrycia 
do wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych, do-
pasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, torby 
specjalnie przystosowane do wózków dziecięcych, krzesełka 
bezpieczeństwa i foteliki bezpieczeństwa do przewozu dzie-
ci w pojazdach, rowery dla dzieci i części zamienne do nich, 
hulajnogi, 28 gry i zabawki dla dzieci, bujaki jako huśtawki 
dla dzieci, huśtawki dla dzieci, sanki dla dzieci, wózki dla lalek, 
hulajnogi jako zabawki.

(210) 504669 (220) 2019 09 20
(731) WĘGRZYN CZESŁAW, Kwilcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENOSFERA

(531) 05.07.10, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 504673 (220) 2019 09 20
(731) KOPEK DARIUSZ, Kochanów
(540) (znak słowny)
(540) Raston
(510), (511) 19 beton, elementy wykończeniowe budowla-
ne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, ognio-
trwałe materiały budowlane niemetalowe, podłogi nieme-
talowe, pokrycia ścienne nie z metalu, powłoki [materiały 
budowlane], tynk, zaprawy budowlane, masy tynkarskie, 
elementy dekoracyjne budowlane niemetalowe, elementy 
specjalne budowlane niemetalowe.

(210) 504674 (220) 2019 09 20
(731) KOPEK DARIUSZ, Kochanów
(540) (znak słowny)
(540) Arraston
(510), (511) 2 barwniki, farby, farby ceramiczne, farby akrylo-
we, farby zewnętrzne, farby wewnętrzne, farby dekoracyjne, 
powłoki, koloranty, lakiery, podkłady, rozcieńczalniki do farb, 
utrwalacze do farb, wiążące środki do farb, 19 beton, elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, materiały budow-
lane niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane nieme-
talowe, podłogi niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, 
powłoki [materiały budowlane], tynk, zaprawy budowlane, 
masy tynkarskie, elementy dekoracyjne budowlane niemeta-
lowe, elementy specjalne budowlane niemetalowe.

(210) 504675 (220) 2019 09 20
(731) CIECHAŃSKA MARIOLA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAFRYZKA
(510), (511) 44 salon fryzjerski, fryzjerstwo, usługi salonów 
fryzjerskich, usługi fryzjerskie, usługi salonów fryzjersko-ko-
smetycznych, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi 
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męskich salonów fryzjerskich, usługi salonu fryzjerskiego dla 
dzieci, stylizacja, układanie włosów, kuracje do włosów, ścina-
nie włosów, mycie włosów szamponem, odbudowa włosów, 
udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi 
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania 
włosów, usługi prostowania włosów, usługi kręcenia włosów, 
usługi rozjaśniania włosów, usługi w zakresie pielęgnacji wło-
sów, zabiegi kosmetyczne dla włosów, barber, golenie brody, 
kompleksowe trymowanie i konturowanie brody, odsiwianie 
włosów i brody.

(210) 504679 (220) 2019 09 20
(731) BIELEC GRZEGORZ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT KIDS ACADEMY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03, 26.11.25
(510), (511) 35 marketing, reklama, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach interneto-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promo-
cja sprzedaży świadczonych usług w internecie, za pomocą 
stron internetowych, portali społecznościowych, prezentacja 
oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział 
w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją 
powyższych usług, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 doradztwo w za-
kresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie 
rozrywki, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, dostar-
czanie rozrywki za pomocą koncertów, działalność sportowa 
i kulturalna, edukacja, rozrywka i sport, imprezy kulturalne, 
gimnastyka [instruktaż], imprezy taneczne, informacja do-
tycząca edukacji, udzielana on-line z komputerowej bazy 
danych lub z Internetu, informacja o imprezach rozrywko-
wych, informacja o rozrywce, inscenizowanie turniejów, in-
struktaż ćwiczeń, instruktaż w zakresie ćwiczeń grupowych, 
instruktaż w zakresie gimnastyki, kierownictwo artystyczne 
artystów estradowych, konkursy muzyczne, kultura fizyczna, 
kursy i szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy 
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, lekcje gimnasty-
ki, lekcje w zakresie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, nauka tańca, nauka w zakresie spor-
tu, obsługa klubów tańca, obsługa koncertów muzycznych, 
obsługa parków rozrywki i tematycznych parków rozrywki, 
obsługa sal tanecznych, organizacja imprez i konkursów 
sportowych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja 
konkursów w celach szkoleniowych, organizacja konkursów 
w dziedzinie rozrywki, organizacja pokazów, organizowanie 
festiwali, organizowanie festiwali dla celów rozrywkowych, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów 
sportowych, organizowanie imprez tanecznych, organizo-
wanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i spor-
towych, organizowanie konkursów artystycznych, organizo-
wanie pokazów gimnastycznych, organizowanie pokazów 
tanecznych, organizowanie pokazów tańca, organizowanie 

rozrywki wizualnej, organizowanie spektakli [impresariat], 
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyj-
nych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie 
widowisk w celach rozrywkowych, organizowanie występów 
na żywo, organizowanie zajęć sportowych i imprez spor-
towych, organizowanie zawodów, planowanie specjalnych 
imprez, pokazy cyrkowe, prezentacja przedstawień na żywo, 
produkcja konkursów młodych talentów, produkcja poka-
zów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i pio-
senkarzy, produkcja przedstawień, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja przedstawień na żywo, produkcje 
cyrkowe, produkcja widowisk teatralnych, produkcja spekta-
kli scenicznych, prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, 
rozrywka na żywo, rozrywka w postaci występów gimna-
stycznych, rozrywka [widowiska], rozrywka z udziałem muzy-
ki, sport i fitness, świadczenie usług rozrywkowych dla dzie-
ci, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, szkolenia 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], szkolenia w zakresie 
kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie 
zdolności zawodowych, szkolenia zawodników sportowych, 
szkolenie sportowe, telewizyjne programy rozrywkowe, te-
lewizyjne usługi rozrywkowe, turnieje (inscenizowanie -), 
udostępnianie infrastruktury rozrywkowej, udostępnianie sal 
gimnastycznych, udostępnianie sal tanecznych, udostępnia-
nie sprzętu do treningu sportowego, udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki, udzielanie informacji w dziedzinie re-
kreacji, usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi centrum 
fitness, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi eduka-
cyjne i instruktażowe w dziedzinie kultury fizycznej, usługi 
informacji o rozrywce, usługi nauczania w odniesieniu do za-
jęć sportowych, usługi nauczania muzyki, usługi placówek 
edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi 
rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywki muzycznej świadczo-
ne przez grupy muzyczne, usługi rozrywki muzycznej świad-
czone przez grupy wokalne, usługi rozrywkowe na żywo, 
usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe w postaci 
produkcji estradowej i kabaretu, usługi rozrywkowe w po-
staci pokazów w parkach rozrywki, usługi sportowe, usługi 
sportowe i kulturalne, usługi trenera osobistego, usługi tre-
nerskie w zakresie sportu, usługi w zakresie kultury fizycznej, 
usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi w za-
kresie wystaw dla celów rozrywkowych, warsztaty do celów 
rekreacyjnych, widowiska muzyczne, widowiska muzyczne 
na żywo, widowiska teatralne animowane i z udziałem ak-
torów, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, występy 
muzyczne na żywo, występy grup muzycznych na żywo, 
zajęcia ćwiczeniowe, zajęcia na sali gimnastycznej, zajęcia 
sportowe, zamawianie artystów estradowych na imprezy 
(usługi organizatora), zapewnianie przedstawień na żywo, 
zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie rozrywki online.

(210) 504686 (220) 2019 09 20
(731) HELM AG, HAMBURG, DE
(540) (znak słowny)
(540) Naktos
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, fungicy-
dy, herbicydy.

(210) 504690 (220) 2019 09 20
(731) Car Service Group CZ, s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASH4CAR FINANSOWANIE SAMOCHODÓW
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(531) 18.01.09, 18.01.23, 26.11.01, 26.11.07, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi pożyczek finanso-
wych, udzielanie pożyczek zabezpieczonych, pożyczanie 
pod zastaw, leasing finansowy, usługi ubezpieczeniowe, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie finansów, 39 wynajem środków transportu, po-
życzanie środków transportu, usługi w zakresie garażowania 
pojazdów, parkowanie pojazdów.

(210) 504696 (220) 2019 09 20
(731) LUMARMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 360° EST. 2014

(531) 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.03
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, usługi barów i restauracji, 
restauracje oferujące dania na wynos, pizzerie.

(210) 504705 (220) 2019 09 22
(731) PRO-SELECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Murowana Goślina
(540) (znak słowny)
(540) Supermy
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej następujących 
towarów: kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyczne 
preparaty fryzjerskie, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, wyposażenie salo-
nów fryzjerskich, meble fryzjerskie, udo salonów fryzjerskich.

(210) 504707 (220) 2019 09 22
(731) CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATIVA POLAND

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety do kontroli cholesterolu, 
pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety 

sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowa-
nia jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako 
suplementy diety, suplementy diety poprawiające kondy-
cję i wytrzymałość, naturalne suplementy diety do leczenia 
klaustrofobii, suplementy diety składające się z aminokwa-
sów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do pi-
cia będące suplementami diety, suplementy witaminowe 
do stosowania w dializie nerkowej, zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy od-
żywcze składające się głównie z magnezu, suplementy diety, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy 
prebiotyczne, mineralne suplementy diety, białkowe suple-
menty diety, przeciwutleniające suplementy diety, mine-
ralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, 
suplementy mineralne do żywności, suplementy diety za-
wierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, 
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety zawiera-
jące białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy 
diety zawierające alginiany, suplementy z wapniem, suple-
menty z siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, suple-
menty ziołowe w płynie, suplementy diety dla sportowców, 
suplementy diety w płynie, suplementy diety dla ludzi, su-
plementy diety z cynkiem, suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, suplementy diety ludzi, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające izoflawony so-
jowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suple-
menty diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
pyłek sosnowy, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy die-
ty z białkiem sojowym, suplementy odżywcze składające się 
głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie 
z magnezu, suplementy diety składające się głównie z że-
laza, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, 
suplementy diety składające się głównie z wapnia, suple-
menty odżywcze składające się głównie z żelaza, suplemen-
ty diety składające się z pierwiastków śladowych, mielone 
siemię lniane do użytku jako suplement diety, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów 
z grzybów, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane 
do celów medycznych, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, mieszan-
ki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku 
owocowym, nośniki uwalniające substancje czynne w formie 
powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów 
odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w for-
mie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie su-
plementów odżywczych, naturalne środki lecznicze, jujuba 
lecznicza, talk leczniczy, cukier leczniczy, kremy lecznicze, 
zioła lecznicze, toniki lecznicze, olejki lecznicze, maści lecz-
nicze, korzenie lecznicze, napary lecznicze, lecznicze balsa-
my, kompresy lecznicze, spraye lecznicze, lecznicze prepa-
raty do leczenia skóry, maści lecznicze do leczenia schorzeń 
dermatologicznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
kremy ochronne, leczniczy korzeń lukrecji, lecznicze napary 
ziołowe, preparaty lecznicze do leczenia chorób zakaźnych, 
lecznicze płyny do włosów, leczniczy balsam do rąk, leczni-
cze kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, lecznicze pe-
elingi do twarzy, lecznicze kremy do ust, lecznicze dodatki 
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do żywności, lecznicze balsamy do stóp, lecznicze kremy 
do stóp, balsamy zawierające substancje lecznicze, spraye 
lecznicze do gardła, lecznicze pastylki do ssania, uniwersalne 
lecznicze maści mentolowe, uniwersalne lecznicze balsamy 
przeciwbólowe, preparaty i substancje lecznicze, lecznicze 
żele do ciała, lecznicze pudry do ciała, wyciągi z roślin leczni-
czych, napoje stosowane w lecznictwie, słodycze do celów 
leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół lecz-
niczych, cukierki do celów leczniczych, preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia ran, lecznicze kuracje do skóry głowy, 
środki lecznicze przeciw poceniu się, kremy lecznicze do pie-
lęgnacji skóry, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 
żeń-szeń do użytku leczniczego, napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, herbaty ziołowe do celów leczniczych, natu-
ralna glina do celów leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe 
do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, 
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa suplementów diety oraz natural-
nych środków leczniczych.

(210) 504708 (220) 2019 09 22
(731) JAKUSZYK WIKTOR, Wałcz
(540) (znak słowny)
(540) Alizoo
(510), (511) 18 obroże, obroże dla zwierząt, obroże dla ko-
tów, obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, elek-
troniczne obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwie-
rząt domowych zawierające informacje medyczne, ubranka 
dla zwierząt, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt do-
mowych, smycze dla psów, skórzane smycze, nosidełka dla 
zwierząt, kagańce, buty dla psów, getry dla zwierząt, kokardy 
dla zwierząt domowych, odzież dla psów, odzież dla zwie-
rząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla psów, stro-
je dla zwierząt domowych, szelki do prowadzenia zwierząt, 
pejcze dla zwierząt, 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt 
domowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, 
klatki i skrzynki dla zwierząt domowych, budki dla zwierząt 
domowych, budy dla zwierząt domowych, kosze do spania, 
niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze, niemetalowe, 
do przewożenia zwierząt domowych, nadmuchiwane posła-
nia dla zwierząt domowych, niemetalowe skrzynie do trans-
portu zwierząt, opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt 
domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla 
zwierząt domowych, przenośne posłania dla zwierząt domo-
wych, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, transportery 
dla zwierząt w formie pudeł, 28 zabawki dla zwierząt, gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 
zabawki dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla 
psów, zabawki dla kotów, 35 sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa akcesoriów dla zwierząt, smyczy dla zwierząt, obroży dla 
zwierząt, szelek dla zwierząt, pejczy dla zwierząt, ozdób dla 
zwierząt, legowisk dla zwierząt, zabawek dla zwierząt, usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone on-line w za-
kresie akcesoriów dla zwierząt, smyczy dla zwierząt, obroży 
dla zwierząt, szelek dla zwierząt, pejczy dla zwierząt, ozdób 
dla zwierząt, legowisk dla zwierząt, zabawek dla zwierząt.

(210) 504709 (220) 2019 09 22
(731) HREBENIUKOV OLEKSANDR PWP PRACA W POLSCE, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PWP
(510), (511) 35 leasing pracowniczy, przydzielanie stanowisk 
pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, usługi agencji pośrednic-
twa pracy i rekrutacji pracowników, tymczasowe wyznacze-

nie pracowników, usługi rejestrowania pracowników, usługi 
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi 
doradcze pośrednictwa pracy, usługi biura pośrednictwa pra-
cy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymcza-
sowej, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracow-
nika i innych wymagań względem tego pracownika, usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy, organizowanie i prowadzenie 
targów pracy, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
pracowników, znajdowanie posady dla pracowników tymcza-
sowych, usługi w zakresie przenoszenia pracowników, usługi 
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi w zakresie 
wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, agencje 
pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi 
w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, 37 usługi 
sprzątania, sprzątanie fabryk, sprzątanie szpitali, sprzątanie nie-
ruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzą-
tanie hoteli, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie 
domów mieszkalnych, sprzątanie toalet publicznych, sprzą-
tanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemy-
słowych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie terenów pu-
blicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków 
użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, 
sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie budyn-
ków i terenów przemysłowych, usługi czyszczenia w zakresie 
sprzątania biur, usługi dozorcy w zakresie sprzątania budyn-
ków, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, 
udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, 
usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domo-
wego, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, 
usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, 
udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania ulic, 
czyszczenie budynków, czyszczenie powierzchni handlo-
wych, usługi czyszczenia biur, czyszczenie powierzchni pod-
łóg, czyszczenie pokryć podłogowych, usługi czyszczenia 
sufitów, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie pomiesz-
czeń domowych, czyszczenie przemysłowe budynków, czysz-
czenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie 
zewnętrznych powierzchni budynków, udzielanie informacji, 
porad i konsultacji na temat czyszczenia, usuwanie odpadów, 
usługi myjni pojazdów, udostępnianie samoobsługowej myj-
ni samochodowej, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów, 
polerowanie pojazdów, kompleksowe czyszczenie pojazdów, 
mycie pojazdów mechanicznych, czyszczenie pojazdów sil-
nikowych, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, usługi 
czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, odświeżanie 
lakieru samochodu, czyszczenia tapicerki, czyszczenie skór, 
usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, usługi 
w zakresie montażu opon, wymiana opon, 39 odbiór, trans-
port i dostawa towarów, transport towarów drogą lądową, re-
zerwowanie transportu, usługi w zakresie rezerwacji środków 
transportu, logistyka transportu, maklerstwo transportowe, 
usługi transportowe, strzeżony transport towarów, organizo-
wanie transportu towarów, usługi transportu pojazdami, usłu-
gi transportu drogowego, usługi pośrednictwa transportowe-
go, pakowanie towarów podczas transportu, usługi agencji 
transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, 
transport pojazdami do ciężkich ładunków, transport towa-
rów w warunkach chłodniczych, skomputeryzowane plano-
wanie związane z transportem, transport osób drogą lądową, 
transport pasażerski, organizowanie transportu pasażerskiego, 
transport pasażerów i ich bagażu, usługi w zakresie organizo-
wania transportu podróżnych, usługi agencyjne w zakresie or-
ganizowania transportu osób, organizacja transportu osobo-
wego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, usłu-
gi informacyjne związane z transportem, udzielanie informacji 
dotyczących transportu towarów i osób, usługi doradcze 
związane z transportem, udostępnianie danych związanych 
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z metodami transportu, usługi doradztwa związane ze śledze-
niem towarów podczas transportu, świadczenie skomputery-
zowanych usług doradztwa dotyczących transportu, usługi 
międzynarodowego transportu drogowego ładunków i osób.

(210) 504710 (220) 2019 09 22
(731) JURKOWSKI MARCIN JÓZEF WIMAX, Tylmanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIMAX HAFT KOMPUTEROWY

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tekstylia, tekstylne proporce, chusteczki tek-
stylne, metki tekstylne, sztandary tekstylne, chorągiewki tek-
stylne, nietkane artykuły tekstylne, tekstylne ręczniki kuchen-
ne, tekstylne flagi i proporce, tekstylia do druku cyfrowego, 
etykiety z materiałów tekstylnych, tekstylia wykorzystywane 
w gospodarstwie domowym, obciągi offsetowe z materia-
łów tekstylnych, tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów 
tekstylnych, pościel jako materiały tekstylne, ręczniki wyko-
nane z materiałów tekstylnych, bielizna stołowa tekstylna, 
bieżniki stołowe tekstylne, artykuły tekstylne do użytku jako 
pościel, bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietka-
nych, dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych, 
zasłony z materiałów tekstylnych, 40 formowanie tekstyliów, 
krojenie tekstyliów, obrębianie tekstyliów, montowanie pro-
duktów dla osób trzecich, haftowanie, udzielanie informacji 
związanych z usługami haftowania, nadrukowywanie, na za-
mówienie, ozdobnych wzorów na odzież, aplikacja mono-
gramów na odzież, usługi druku na tkaninach.

(210) 504717 (220) 2019 09 23
(731) BRZYCHCY ARTUR BRZ ART, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOŻA DŻENTELMENÓW EST. 2009 EKSPERCI 

DOBREGO SMAKU

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.15, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.17, 
26.04.18, 26.03.06, 26.03.07

(510), (511) 33 whisky, alkohole wysokoprocentowe, wina, 
35 przetwarzanie danych, usługi public relations, doradztwo 
biznesowe, usługi agencji reklamowych, usługi handlu deta-
licznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (za wy-

jątkiem piwa), organizowanie targów i wystaw, 41 nauczanie 
i szkolenia, organizowanie spotkań i konferencji, degustacja 
alkoholi jako usługi rozrywkowe lub edukacyjne, produkcja 
filmów, produkcja nagrań wideo, produkcja programów te-
lewizyjnych, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne 
lub szkoleniowe), fotografia, edukacja, organizowanie roz-
rywki, usługi rozrywkowe, usługi rekreacyjne, organizowanie 
przedstawień, produkcja przedstawień.

(210) 504739 (220) 2019 09 23
(731) PROJEKTDESKA-BŁAŻEJ PIĄTEK, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ProjektDeska
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, blaty kuchenne, 
37 montaż szafek kuchennych, montaż wyposażenia ku-
chennego, usługi montażu kuchni.

(210) 504740 (220) 2019 09 23
(731) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AUTOPAY. MAKE MY WAY
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplika-
cje komputerowe do pobrania, elektroniczne bazy danych, 
elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach kompu-
terowych, elektroniczne urządzenia i przyrządy do rozlicza-
nia opłat drogowych, elektroniczne urządzenia i przyrządy 
do rozliczania opłat za dostęp do obszarów miejskich i par-
kingów, komputerowe bazy danych, mobilne aplikacje, opro-
gramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych 
dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, 
oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, 
oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogra-
mowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie 
do tabletów, oprogramowanie do smartfonów, oprogramo-
wanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowa-
nie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie 
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, 
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komu-
nikacji, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania 
płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe  
do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu 
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywa-
nie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe dla celów biznesowych, oprogramowanie użytko-
we do telefonów komórkowych, oprogramowanie użytko-
we do urządzeń bezprzewodowych, programy komputero-
we dotyczące spraw finansowych, programy komputerowe 
(oprogramowanie do pobrania), 35 marketing bezpośredni, 
usługi marketingu bezpośredniego, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, marketing finansowy, marke-
ting internetowy, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, usługi reklamowe, 
usługi reklamowe i marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
reklamowe za pośrednictwem baz danych, przeprowadzanie 
badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe zarządza-
nie bazami danych, dostarczanie informacji handlowych, 
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostar-
czanie informacji biznesowych i handlowych online, dostar-
czanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych 
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlo-
wych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji 
handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, 
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36 bankowość internetowa, dokonywanie transakcji finanso-
wych, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne 
przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, elektroniczny transfer środków pieniężnych 
za pośrednictwem telekomunikacji, handel walutami i wy-
miana walut, handel walutami online w czasie rzeczywistym, 
komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania 
finansami, obsługa płatności, osobiste usługi finansowe, po-
średnictwo w usługach finansowych, przelewy i transakcje fi-
nansowe oraz usługi płatnicze, przetwarzanie płatności elek-
tronicznych, przetwarzanie płatności elektronicznych doko-
nywanych przy użyciu przedpłaconych kart, skomputeryzo-
wane usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, 
skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, 
świadczenie usług finansowych za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, 
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Inter-
netu i za pomocą telefonu, usługi w zakresie elektronicznych 
płatności, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi finan-
sowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą 
telefonu, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe związa-
ne z pobieraniem opłat drogowych, usługi ubezpieczenio-
we dotyczące kredytów, zautomatyzowane usługi płatnicze, 
zarządzanie finansami, obsługa w zakresie pobierania opłat 
za przejazd drogami i autostradami, obsługa systemu opłat 
drogowych, usługi pobierania opłat za dostęp do obszarów 
miejskich i parkingów, 42 aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania komputero-
wego, projektowanie systemów informatycznych, projekto-
wanie systemów informatycznych dotyczących zarządza-
nia, projektowanie systemów informatycznych związanych 
z finansami, rozwój i projektowanie systemów opłat drogo-
wych, tworzenie platform internetowych do handlu elektro-
nicznego, opracowywanie, wdrożenie instalacja i utrzyma-
nie oprogramowania komputerowego w zakresie systemów 
informatycznych związanych z finansami, opracowywanie, 
instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego 
dotyczącego obsługi transakcji finansowych, usługi pro-
jektowania oprogramowania komputerowego, utrzymanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 504741 (220) 2019 09 23
(731) BRZYCHCY ARTUR BRZ ART, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST. 2009 LOŻA DŻENTELMENÓW EKSPERCI 

DOBREGO SMAKU

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.03.06, 26.03.07
(510), (511) 33 whisky, alkohole wysokoprocentowe, wina, 
35 przetwarzanie danych, usługi public relations, doradztwo 
biznesowe, usługi agencji reklamowych, usługi handlu deta-
licznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (za wy-
jątkiem piwa), organizowanie targów i wystaw, 41 nauczanie 
i szkolenia, organizowanie spotkań i konferencji, degustacja 
alkoholi jako usługi rozrywkowe lub edukacyjne, produkcja 

filmów, produkcja nagrań wideo, produkcja programów te-
lewizyjnych, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne 
lub szkoleniowe), fotografia, edukacja, organizowanie roz-
rywki, usługi rozrywkowe, usługi rekreacyjne, organizowanie 
przedstawień, produkcja przedstawień.

(210) 504743 (220) 2019 09 23
(731) STAN MAREK, Czarna Górna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESZCZADZKA PRZYSTAŃ MOTOCYKLOWA

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 18.01.05, 01.01.01, 
01.01.03, 01.01.10, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.13, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.21

(510), (511) 39 parkowanie samochodów, udostępnianie 
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, 
parkowanie pojazdów, udostępnianie miejsc parkingowych, 
udostępnianie obiektów parkingowych, usługi w zakresie 
parkowania pojazdów, 43 oferowanie żywności i napojów 
dla gości, bary, pensjonaty, domy gościnne, oferowanie za-
kwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobyto-
wych, hostele (schroniska).

(210) 504750 (220) 2019 09 23
(731) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOP BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

(531) 29.01.15, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.13, 
03.13.16, 03.13.25

(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, reklama na rzecz osób trzecich, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie 
próbek, publikowanie tekstów reklamowych, informacja 
handlowa, usługi sprzedaży internetowej, hurtowej i de-
talicznej w zakresie: artykułów budowlanych metalowych 
i niemetalowych, artykułów wyposażenia wnętrz oraz arty-
kułów wykończeniowych, mebli, urządzeń i wyrobów elek-
trotechnicznych, narzędzi, artykułów gospodarstwa domo-
wego i sprzętu radiowo-telewizyjnego, wyrobów z metalu, 
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych 
do użytku domowego, artykułów chemicznych, włókien-
niczych, odzieży oraz obuwia, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo reklamo-
we i marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, promocja sprze-
daży, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, 
przygotowywanie kampanii reklamowych.
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(210) 504755 (220) 2019 09 23
(731) RYMASZEWSKA MONIKA ANNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) AMBER HAMMAM
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi 
oraz higieny i pielęgnacji urody ludzi, doradztwo, konsulta-
cje i informacje w zakresie higieny i pielęgnacji ludzi, pie-
lęgnacja z wykorzystaniem środków toaletowych na bazie 
bursztynu, łaźnia.

(210) 504764 (220) 2019 09 23
(731) KOWALSKA RUTA, Grabowo
(540) (znak słowny)
(540) O CZYM SZUMIĄ ZIOŁA
(510), (511) 16 broszury, broszury z programem, częściowo 
drukowane formularze, czyste dzienniki, druki, drukowane 
materiały szkoleniowe, drukowane materiały w zakresie 
kursów korespondencyjnych, drukowane notatki z semi-
nariów, drukowane programy zajęć, formularze [blankiety, 
druki], kalendarze, książki, książki edukacyjne, kwestionariu-
sze drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, no-
tatniki, notesy na zapiski, periodyki, podręczniki, podręcz-
niki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki 
instruktażowe do celów nauczania, podręczniki użytkow-
nika, poradniki [podręczniki], przewodniki, przewodniki 
drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 
publikacje periodyczne drukowane, publikacje promo-
cyjne, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, administrowanie odnoszące się do metod 
sprzedaży, opracowywanie katalogów, spisów w celu pu-
blikacji w Internecie, organizacja i prowadzenie prezentacji 
produktów, organizowanie i współudział w targach, wy-
stawach i pokazach, pokazy towarów i usług za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, prezentacje towarów 
i usług, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wi-
deo i nagrań audiowizualnych, promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych on-line, promocja sprzedaży 
świadczonych usług, reklama i marketing, reklama i pro-
mocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych 
i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub 
drogą elektroniczną, reklama korespondencyjna, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, reklamy online, reklamy radiowe 
i telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem 
strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie 
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-
-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: maści 
lecznicze do stosowania na skórę, nalewki do celów me-
dycznych, podcasty, podcasty do pobrania, zioła leczni-
cze, e-booki, filmy wideo, nagrania audio i wideo, herbaty 
ziołowe [napary], zioła suszone, gorzkie nalewki, broszury, 
broszury z programem, częściowo drukowane formularze, 
czyste dzienniki, druki, drukowane materiały szkoleniowe, 
drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyj-
nych, drukowane notatki z seminariów, drukowane progra-
my zajęć, formularze [blankiety, druki], kalendarze, książki, 
książki edukacyjne, kwestionariusze drukowane, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notesy na zapiski, 
periodyki, podręczniki, podręczniki edukacyjne, podręczni-
ki instruktażowe, podręczniki instruktażowe do celów na-
uczania, podręczniki użytkownika, poradniki [podręczniki], 
przewodniki, przewodniki drukowane, publikacje druko-

wane, publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne dru-
kowane, publikacje promocyjne, wystawianie rachunków, 
41 edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kursy instruktażowe, kursy szko-
leniowe, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, nauczanie 
w zakresie ziołolecznictwa, organizacja szkoleń, organiza-
cja webinariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i pro-
wadzenie wykładów, organizowanie konkursów edukacyj-
nych, organizowanie kursów instruktażowych, organizo-
wanie programów szkoleniowych, organizowanie zjazdów 
edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, prowadzenie zajęć, publikacja broszur, 
publikacja i redagowanie książek, publikacja książek i czaso-
pism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowa-
nie druków w formie elektronicznej, publikowanie druko-
wanych materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów, 
publikowanie tekstów edukacyjnych, seminaria, seminaria 
edukacyjne, szkolenia edukacyjne, szkolenie w zakresie 
ziołolecznictwa, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
udostępnianie publikacji on-line, usługi instruktażowe 
i szkoleniowe, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia 
kursów szkoleniowych, usługi w zakresie publikowania onli-
ne, wydawanie audiobooków, zapewnianie kursów eduka-
cyjnych, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnia-
nie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkolenio-
wych on-line.

(210) 504772 (220) 2019 09 24
(731) OLIVIA EIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) MINI MOD
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, 
budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, drewno budow-
lane, elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty 
budowlane niemetalowe, 37 budownictwo, nadzór budow-
lany, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu bu-
dowlanego, 43 usługi hotelowe, usługi rezerwacji pokojów, 
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 504774 (220) 2019 09 24
(731) FILIPCZYK ADAM ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA 

PULSO, Leńcze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PULSO

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, buty 
narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kost-
kę, cholewki do obuwia, espadryle, kalosze, obuwie, obuwie 
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie 
wykonane z drewna, sandały, sandały kąpielowe, podeszwy 
butów, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, ręka-
wiczki, skarpetki, odzież, nakrycia głowy, kostiumy kąpielo-
we, krawaty.
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(210) 504775 (220) 2019 09 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- 

-TRANSPORTOWE TRANSHURT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Transhurt

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 14.01.13
(510), (511) 36 pobieranie czynszu.

(210) 504777 (220) 2019 09 24
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADUNATIONEM REGNUM POLONIAE MAGNI 

SREBRNE WINO Z POLSKIEJ WINNICY

(531) 24.03.08, 24.03.13, 24.03.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15, 
27.01.07, 26.04.05, 26.04.16, 25.01.15, 09.01.10, 03.07.01, 
03.07.24, 24.09.02, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 33 wino z polskich winnic.

(210) 504778 (220) 2019 09 24
(731) AGAPIT DYJAK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROVINCJA WINE BAR & ROOMS

(531) 05.07.10, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej napo-
jów alkoholowych, 43 usługi barowe i restauracyjne, usługi 
hotelarskie.

(210) 504792 (220) 2019 09 24
(731) PIŁAT PAWEŁ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAY’O

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 05.03.13, 05.03.16, 05.05.20
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy dermatologiczne inne niż 
lecznicze, 5 suplementy diety, preparaty dermatologiczne, 
produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, 35 usłu-
gi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie artykułów ko-
smetycznych, dermatologicznych i okulistycznych, a także su-
plementów diety za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, 44 usługi medyczne, doradztwo 
medyczne w zakresie dermatologii, udostępnianie informa-
cji medycznych w zakresie dermatologii, usługi okulistyczne, 
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 504794 (220) 2019 09 24
(731) POLONTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj
(540) (znak słowny)
(540) CZĘSTOCHOWIANKA
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, finansowanie projektów deweloperskich, nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, udzielanie informacji 
o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi po-
wiernicze w zakresie nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalny-
mi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budyn-
ków handlowych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
wynajem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, ubezpiecze-
nia majątkowe [nieruchomości], organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, wycena nieruchomości, finansowanie nierucho-
mości, finansowanie nabycia gruntu, usługi ubezpieczeniowe, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpiecze-
niach, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, 39 wynajmo-
wanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie 
miejsc parkingowych, magazynowanie, składowanie, prowa-
dzenie parkingów, informacja o magazynowaniu, pakowanie, 
udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób 
trzecich [self-storage], usługi doradcze w zakresie magazy-
nowania towarów, ładowanie towarów, rozładunek towarów, 
parkowanie pojazdów, rezerwowanie miejsc parkingowych, 
udostępnianie obiektów parkingowych, udostępnianie miejsc 
parkingowych.

(210) 504797 (220) 2019 09 24
(731) Girnar Exports, Mumbai, IN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN ASSAM
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(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15, 06.19.09, 06.19.16, 
25.01.15, 07.01.25, 05.01.08, 02.03.04, 02.03.07, 02.03.08, 
01.15.11

(510), (511) 30 herbata.

(210) 504798 (220) 2019 09 24
(731) WRONA RAFAŁ TOMASZ WRONA SERWIS, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRONA SERWIS

(531) 14.07.09, 03.07.12, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych.

(210) 504811 (220) 2019 09 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO 

USŁUGOWE BAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zębowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAS-Pol

(531) 26.03.01, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.05.01, 
26.11.01, 26.11.12

(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 karmy i pa-
sze dla zwierząt.

(210) 504864 (220) 2019 09 25
(731) KACPERSKI PRZEMYSŁAW PIEKIELNA KURA, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) PIEKIELNA KURA
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, de-
korowanie żywności, domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, informowanie 
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie 
[bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje sa-
moobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwa-
cje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi 
barowe, usługi hotelowe, usługi osobistych kucharzy, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących 
się w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku, 
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem bu-
dynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, 
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników 
wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie 
urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposaże-
nia kempingowego, żłobki dla dzieci.

(210) 504865 (220) 2019 09 25
(731) POLSKA SIEĆ ODNOWY I ROZWOJU WSI,  

Kamień Śląski 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEĆ NAJCIEKAWSZYCH WSI

(531) 29.01.15, 27.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.15, 24.17.01, 
24.17.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 35 rozpowszechnianie informacji gospodarczych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospo-
darczej, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, 
marketingu i publicity, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, porównywanie 
rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w or-
ganizacji działalności gospodarczej), promowanie wydarzeń 
specjalnych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych 
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych, porady odnośnie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów zdrowia, 
usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań 
zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwe-
stii i inicjatyw środowiskowych, pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, pomoc w organizowaniu 
działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu sprawami 
biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczy-
mi, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, 
pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organiza-
cji działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych 
oraz globalnych sieci informacyjnych, 36 zbiórka funduszy 
dobroczynnych jako środki ostrożności i zapobieganie kata-
strofom, pomoc finansowa, pozyskiwanie funduszy na pro-
jekty pomocy zagranicznej, doradztwo związane z pomocą 
finansową do celów edukacyjnych, dostarczanie informacji 
finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, gro-
madzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez 
rozrywkowych, 41 szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 
udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia 
i sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie ochrony 
środowiska, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury 
i środowiskiem, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalne-
go, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowisko-
wego, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalne-
go, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, 
45 usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, 
pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobil-
nych do pobrania.
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(210) 504875 (220) 2019 09 26
(731) WYKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W wykop.pl

(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.11, 27.05.21, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, progra-
my komputerowe do pobrania, oprogramowanie kompute-
rowe do telefonów komórkowych i urządzeń przenośnych, 
35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów 
reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, 38 fora dla serwisów społecznościowych, udo-
stępnianie forów internetowych online, udostępniania portalu 
do udostępniania filmów, zdjęć i komentarzy, 42 aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie portali inter-
netowych, 45 usługi serwisów społecznościowych online.

(210) 504880 (220) 2019 09 26
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artiSHOQ

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne.

(210) 504881 (220) 2019 09 26
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) Bravera Control
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 504882 (220) 2019 09 26
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O., Pabianice
(540) (znak słowny)

(540) noctodyne
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, żele 
do wybielania zębów, płyny do płukania ust.

(210) 504891 (220) 2019 09 26
(731) AISKO ARTUR JACKOWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Magdalenka
(540) (znak słowny)
(540) FIRESCO
(510), (511) 9 aparatura do testowania czujników tlenku wę-
gla z zastosowaniem aerozolu, czujniki dymu, czujniki dymu 
i tlenku węgla, czujniki gazu, czujniki tlenku węgla, elektrycz-
ne czujniki dymu.

(210) 504892 (220) 2019 09 26
(731) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Smart Cinema
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy kompu-
terowe, oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, hotela-
mi, zarządzanie działalnością gospodarczą, 42 tworzenie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych.

(210) 504903 (220) 2019 09 26
(731) SUCHODOLSKA AGNIESZKA, Turka
(540) (znak słowny)
(540) ASMEDICA
(510), (511) 44 pomoc medyczna, usługi medyczne, usłu-
gi analiz medycznych do celów diagnostycznych i lecz-
niczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, usługi higieniczne i kosme-
tyczne, usługi klinik medycznych, ośrodki zdrowia, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi kuracji uzdrowiskowych, 
opieka paliatywna, szpitale, placówki rekonwalescencji, 
usługi dentystyczne, badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, fizjo-
terapia, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania.

(210) 504908 (220) 2019 09 26
(731) SPES UNICA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Family Clinic

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 02.09.01, 19.13.15, 26.11.02, 
26.11.06

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

(210) 504913 (220) 2019 09 26
(731) ZGÓRSKI ARIEL, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) SmartMe
(510), (511) 42 dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony inter-
netowej.
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(210) 504922 (220) 2019 09 27
(731) ŚMIESZKOL BOŻENA KNAJPA APACZ, Grobla
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APACZ GROBLA

(531) 29.01.15, 03.06.05, 03.06.06, 03.07.16, 03.07.19, 03.07.21, 
03.07.24, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.06, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 43 usługi restauracji fast-food.

(210) 504943 (220) 2019 09 27
(731) EUROPOLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Europolit

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla włó-
kiennictwa, ognioodporne i chemoodporne materiały izola-
cyjne, materiały ciepłochronne, materiały filtracyjne, tkaniny, 
taśmy i płyty termoizolacyjne, folie metalowe i niemetalowe 
izolacyjne, termoizolacyjne elementy z waty szklanej, wełny 
żużlowej, wełny mineralnej, włókna ogniotrwałego, farby 
izolacyjne, kauczuki i żywice syntetyczne i naturalne pół-
przetworzone, szczeliwa do połączeń, uszczelki, elementy 
uszczelniające, materiały uszczelniające, uszczelnienia tech-
niczne do pojazdów mechanicznych, maszyn, urządzeń oraz 
silników, uszczelki hydrauliki siłowej, pierścienie uszczelnia-
jące, podkładki elastyczne, gumowe artykuły formowane, 
sznury i uszczelnienia z gumy pełnej i porowatej, membrany 
gumowe i wzmocnione tkaniną, materiały cierne zawierają-
ce włókna syntetyczne, tkaninowe i gumowe kompensato-
ry wydłużeń termicznych rurociągów, kanałów gazów, bez 
azbestowe okładziny cierne.

(210) 504955 (220) 2019 09 27
(731) MAGICTOWN GROUP G. P. LEWANDOWSCY SPÓŁKA 

JAWNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVOMODULE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, konstrukcje 
budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budow-
lane w postaci płyt, 37 budownictwo, usługi doradztwa 
budowlanego, uszczelnianie budynków, 42 projektowanie 
budowlane.

(210) 504964 (220) 2019 09 27
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TZf

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, preparaty higieniczne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opa-
trunkowe, kremy farmaceutyczne, maści do celów farmaceu-
tycznych, insulina.

(210) 504992 (220) 2019 09 30
(731) WWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CWWS

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.19, 26.13.01, 24.15.01, 24.15.13, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, 39 spedycja, 
logistyka transportu.

(210) 504993 (220) 2019 09 30
(731) WWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chemicals WWS

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.01.19, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, 39 spedycja, 
logistyka transportu.
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(210) 504995 (220) 2019 09 30
(731) WWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cargo WWS

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.19, 26.11.21, 18.05.01, 18.05.03, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 39 transport, spedycja, logistyka transportu.

(210) 505032 (220) 2019 09 30
(731) NOWALIŃSKI TOMASZ JERZY INTERTECH,  

Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) tempControl
(510), (511) 11 armatura do wody złącza, 17 węże przemy-
słowe.

(210) 505038 (220) 2019 10 01
(731) GRABOWSKI GRZEGORZ STALL, Szczawno-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOCZA ZIEJE OGNIEM

(531) 25.01.15, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe, wódka.

(210) 505039 (220) 2019 10 01
(731) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORMAT

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketin-
gowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie bizne-
su, udostępnianie informacji 0 działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi public rela-
tions, 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 
wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa nieruchomości, 
administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, 
wynajem mieszkań, pobieranie czynszu, wynajem nierucho-
mości, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, budownic-
two przemysłowe, budynki biurowe (budownictwo), centra 
handlowe (budownictwo), 39 wynajmowanie garaży, wy-
najmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazy-
nów, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbani-
styczne, usługi architektoniczne, projektowanie dekoracji 
wnętrz, 43 wynajmowanie sal na zebrania, usługi restaura-
cyjne, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi 
[snack- bary], kafeterie [bufety].

(210) 505040 (220) 2019 10 01
(731) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) FORMAT
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketin-
gowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie bizne-
su, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi public rela-
tions, 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 
wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa nieruchomości, 
administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, 
wynajem mieszkań, pobieranie czynszu, wynajem nierucho-
mości, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, budownic-
two przemysłowe, budynki biurowe (budownictwo), centra 
handlowe (budownictwo), 39 wynajmowanie garaży, wy-
najmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazy-
nów, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbani-
styczne, usługi architektoniczne, projektowanie dekoracji 
wnętrz, 43 wynajmowanie sal na zebrania, usługi restaura-
cyjne, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi 
[snack- bary], kafeterie [bufety].
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(210) 505051 (220) 2019 10 01
(731) SOBCZAK-SŁOMCZEWSKI ROBERT, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aMERYKA po polsku

(531) 26.02.01, 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 reklamowych, 
analizy rynku, badania rynku, organizacja subskrypcji pakie-
tów medialnych, 41 organizowanie i prowadzenie imprez, 
prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, 
książki, publikowanie książek, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków (do pobrania), publikowanie tekstów, usługi tre-
nerskie, warsztaty organizowanie i prowadzenie, rozrywka.

(210) 505065 (220) 2019 10 01
(731) DEC ASTEYA MUZYKA NA EVENTY, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZYKA NA EVENTY ASTEYA DEC

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, imprezy taneczne, in-
formacja o imprezach rozrywkowych, koncerty muzyczne, 
nagrywanie muzyki, nagrywanie l produkcja nagrań dźwię-
kowych, obsługa koncertów muzycznych, organizacja i pre-
zentacja widowisk, organizacja i przeprowadzanie aktywno-
ści kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów mu-
zycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez spor-
towych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja 
rozrywek muzycznych, organizowanie festiwali, organizowa-
nie gal, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja 
nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań muzycznych, 
produkcja przedstawień muzycznych, produkcja widowisk, 
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie pla-
katów, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, 
usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów 
wideo, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, or-
ganizowanie, montaż i produkcja programów i imprez arty-
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi 
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, 
organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charak-
terze edukacyjnym i kulturalnym, produkcja filmów, realiza-
cja spektakli.

(210) 505067 (220) 2019 09 29
(731) SIDZ JOANNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUDOWNA

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 14 bransolety, bransoletki jako biżuteria, zło-
te bransoletki, bransoletki pozłacane, srebrne bransoletki, 
bransoletki powlekane srebrem, biżuteria osobista, biżuteria 
na ciało, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, bransolet-
ki z koralików, bransoletki z tworzyw sztucznych będące 
wyrobami jubilerskimi, bransoletki z metali szlachetnych, 
Krzyżyki jako biżuteria, posągi z metali szlachetnych przed-
stawiające ikony religijne, figurki wykonane ze złota, figurki 
wykonane ze srebra, figurki wykonane z metali szlachetnych, 
łańcuszki jubilerskie, medaliki, 16 książki, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, notatniki, materiały drukowane, notesy, 
25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla ko-
biet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłop-
ców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież 
wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, sukien-
ki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, 
spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, 
kurtki, skarpetki, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, 
bransolet, biżuterii, dewocjonaliów, 41 organizacja szkoleń, 
szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, szko-
lenie zaawansowane, kursy szkoleniowe, wynajmowanie 
nagranych szkoleń, wyznaczanie standardów szkoleń, za-
pewnianie szkoleń online, szkolenie i instruktaż, nauczanie 
i szkolenia, szkolenia dla dorosłych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, 
organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, przygoto-
wywanie seminariów dotyczących szkoleń, udostępnianie 
informacji dotyczących szkoleń, doradztwo w zakresie szko-
leń, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, usługi 
szkoleniowe wspomagane komputerowo, warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, zapewnianie seminariów szkoleniowych 
online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi 
doradcze w zakresie szkoleń.

(210) 505081 (220) 2019 10 01
(731) JABŁOŃSKA-KASZNIA ANNA FLORJA, Chotomów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dzikilas

(531) 03.04.18, 05.01.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, zestawy świeczek, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyj-
nej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towa-
rów: świece, świece zapachowe, zestawy świeczek.
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(210) 505083 (220) 2019 10 01
(731) ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) badaj.to TWOJE LABORATORIUM MEDYCZNE

(531) 01.15.15, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi laboratoryjne, usługi laboratoriów 
analitycznych, usługi laboratoriów medycznych, usługi labo-
ratoriów biologicznych, usługi laboratoriów chemicznych, 
usługi laboratoriów badania żywności, usługi laboratoriów 
weterynaryjnych, diagnostyczne badania laboratoryjne, 
analizy laboratoryjne, badania laboratoryjne, analizy biolo-
giczne, badania biologiczne, analizy chemiczne, badania 
chemiczne, analiza biochemiczna, badania biochemiczne, 
analiza bakteriologiczna, badania bakteriologiczne, testy 
bakteriologiczne, analizy toksyczności, badania genetycz-
ne, badania kliniczne, badania w zakresie medycyny, usługi 
w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wiru-
sologii, usługi badań laboratoryjnych w zakresie dermato-
logii, usługi w zakresie analizy krwi, analiza tkanek ludzkich 
do badań medycznych, próby kliniczne, badania i opraco-
wywanie szczepionek i leków, badania przesiewowe DNA 
do celów badań naukowych, usługi testów DNA w celu 
ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), badania mikro-
biologiczne żywności, badania fizykochemiczne żywności, 
analizy wody, usługi kontroli jakości wody, doradztwo tech-
niczne w zakresie usług badawczych dotyczących artyku-
łów spożywczych i suplementów diety, kontrola artykułów 
spożywczych, kontrola jakości dotycząca higieny żywności, 
testowanie artykułów spożywczych, usługi w zakresie kom-
puterowej analizy żywności, udzielanie informacji na temat 
badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceuty-
ków i badań klinicznych, udostępnianie informacji w zakresie 
badań klinicznych za pośrednictwem interaktywnej strony 
internetowej, 44 usługi analiz laboratoryjnych związanych 
z leczeniem ludzi, usługi analiz laboratoryjnych związanych 
z leczeniem zwierząt, usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], wykonywanie badań medycznych, analizy me-
dyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, badania przesiewowe, badania 
genetyczne do celów medycznych, badania DNA do celów 
medycznych [badania przesiewowe], usługi w zakresie bada-
nia surowic, usługi w zakresie badania moczu, usługi badania 
cukrzycy, usługi badań krwi, badania poziomu cholesterolu, 
badanie na obecność narkotyków w organizmie, przepro-
wadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się 
o pracę, świadczenie usług badań przesiewowych w celu 
wykrywania nowotworów, analiza surowicy ludzkiej do ce-
lów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów 
leczenia medycznego, usługi medyczne w zakresie prowa-
dzenia punktów pobierania materiału biologicznego do ba-
dań laboratoryjnych, udzielanie informacji o wartości odżyw-
czej produktów spożywczych.

(210) 505092 (220) 2019 10 01
(731) WIŚNIEWSKA MARTA, TROJANOWSKA EWA 

TECHNIKA SYSTEMÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
SPÓŁKA CYWILNA, Opacz Mała

(540) (znak słowny)

(540) TSSP
(510), (511) 7 sprężarki; sprężarki powietrzne; sprężarki tło-
kowe; sprężarki śrubowe; narzędzia pneumatyczne; arma-
tura pneumatyczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna sprę-
żarek, sprężarek tłokowych i śrubowych, narzędzi i armatury 
pneumatycznej, osuszaczy, 37 naprawa i serwis sprężarek, 
sprężarek tłokowych i śrubowych, osuszaczy.

(210) 505095 (220) 2019 10 02
(731) UNITED BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALCO TRADE

(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z na-
pojami alkoholowymi, zaopatrzenie osób trzecich w napoje 
alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pro-
dukcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z napojami alkoholowymi, usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napoja-
mi alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z napojami alko-
holowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napoja-
mi bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napo-
jów, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem poczto-
wym związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami 
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z napojami bez-
alkoholowymi, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja 
ulotek promocyjnych, dystrybucja broszur reklamowych, 
dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materia-
łów reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów re-
klamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, 
dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja 
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej 
dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], or-
ganizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi 
[handel], handel (zarządzanie w zakresie zamówień), promo-
cja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania 
sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprzedaży przy uży-
ciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, promowanie sprzedaży towarów i usług 
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, 
administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, 
negocjowanie umowy kupna i sprzedaży towarów, pośred-
nictwo w kontaktach na kupno i sprzedaż towarów, usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu 
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Inter-
netu, 39 dostawa alkoholi wysokoprocentowych, usługi dys-
trybucyjne dotyczące napojów, takich jak napoje alkoholowe, 
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dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja 
[transport] towarów drogą powietrzną, dystrybucja [transport] 
towarów drogą morską, dystrybucja [transport] produktów dla 
sprzedaży detalicznej.

(210) 505102 (220) 2019 10 02
(731) CBDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CBDOO
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do użyt-
ku weterynaryjnego, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, preparaty chemiczne 
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne, suplementy żyw-
nościowe, szampony lecznicze, zioła lecznicze, 31 drzewa 
[rośliny], karmy i pasze dla zwierząt, kwiaty, nasiona, rośliny, 
rośliny naturalne (żywe), sadzonki.

(210) 505106 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Aktywny Dochodowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505107 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Euro
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505108 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Dolar
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505109 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Absolute Return Akcyjny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505110 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Absolute Return Dłużny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505111 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje Biopharma
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505112 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Oszczędnościowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505113 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Absolute Return Globalny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505114 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje Dywidendowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505116 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje: Nowa Europa
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505117 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje: Daleki Wschód
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
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(210) 505118 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje: Turcja
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505119 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Aktywa Polskie
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505120 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Stabilny Wzrost
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505121 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505122 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Fundusze SFIO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505123 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Fundusze FIO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505124 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Korona Dochodowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505125 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje Selektywny Globalny
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505126 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Korona Akcje
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505127 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Korona Obligacje
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505128 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje Wzrostu
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505129 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Obligacje Aktywny
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505130 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Korona Zrównoważony
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505131 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 472997, 504557, 504992, 504993

2 503116, 504674

3 500747, 502589, 502608, 502913, 503217, 503821, 503880, 504557, 504792, 504880, 504882

4 505081

5 472997, 500799, 502032, 502271, 502273, 502589, 502608, 502984, 502986, 503449, 503454, 503783, 503821, 
503825, 503880, 504173, 504178, 504411, 504449, 504483, 504557, 504664, 504686, 504707, 504792, 504811, 
504881, 504964, 505102

6 503116, 504439, 504440

7 502181, 505092

8 502181

9 501028, 501038, 501485, 502930, 503050, 504070, 504328, 504392, 504393, 504449, 504740, 504875, 504891, 
504892

10 502608

11 502254, 502256, 503116, 503283, 505032

12 503498, 503515, 504668

14 502589, 504328, 504437, 505067

16 495941, 497935, 500873, 501028, 501038, 501679, 503044, 504328, 504764, 505067

17 503116, 504943, 505032

18 497935, 504328, 504427, 504708

19 501607, 501608, 502449, 503116, 504439, 504440, 504673, 504674, 504772, 504955

20 504070, 504708, 504739

22 504427

24 504710

25 497935, 501028, 501038, 502153, 502949, 502953, 502956, 502958, 504328, 504774, 505067

26 502589

28 501028, 501038, 502949, 502953, 502963, 504328, 504668, 504708

29 477241, 500765, 501722, 503044, 503286, 503288, 503290, 503292, 503532, 503712, 503790, 503934, 504012, 
504142, 504147, 504361

30 500765, 502136, 502295, 502301, 502666, 502667, 502668, 503044, 503532, 503712, 503934, 504468, 504557, 
504797

31 503044, 503712, 504599, 504811, 505102

32 501221, 502862, 502961, 503044, 503532, 503712, 503715, 503716, 503717, 503725, 503728, 503729, 503825, 
504344, 504546, 504557

33 496485, 496487, 496488, 503217, 503341, 503701, 503703, 503704, 503706, 503709, 503711, 503712, 503713, 
503714, 504313, 504669, 504717, 504741, 504777, 505038

35 477241, 496734, 501028, 501038, 501105, 501607, 501608, 501805, 502032, 502084, 502181, 502437, 502438, 
502440, 502441, 502449, 502589, 502851, 502913, 502930, 502949, 502953, 502954, 502955, 502957, 503044, 
503050, 503120, 503399, 503561, 503712, 503939, 503948, 503964, 503969, 504070, 504144, 504146, 504328, 
504341, 504392, 504393, 504557, 504592, 504599, 504679, 504705, 504707, 504708, 504709, 504717, 504740, 
504741, 504750, 504764, 504778, 504792, 504865, 504875, 504892, 505039, 505040, 505051, 505067, 505081, 
505092, 505095, 505106, 505107, 505108, 505109, 505110, 505111, 505112, 505113, 505114, 505116, 505117, 
505118, 505119, 505120, 505121, 505122, 505123, 505124, 505125, 505126, 505127, 505128, 505129, 505130, 
505131
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36 501607, 501608, 501805, 502437, 502438, 502440, 502441, 502449, 502930, 502966, 502976, 502977, 503050, 
503543, 503544, 503939, 503948, 504328, 504690, 504740, 504775, 504794, 504865, 505039, 505040, 505106, 
505107, 505108, 505109, 505110, 505111, 505112, 505113, 505114, 505116, 505117, 505118, 505119, 505120, 
505121, 505122, 505123, 505124, 505125, 505126, 505127, 505128, 505129, 505130, 505131

37 501105, 501607, 501608, 502254, 502256, 502449, 503116, 503543, 503544, 504709, 504739, 504772, 504798, 
504955, 505039, 505040, 505092

38 501028, 501038, 502930, 503050, 503948, 504328, 504875

39 504169, 504690, 504709, 504743, 504794, 504992, 504993, 504995, 505039, 505040, 505095

40 504710

41 499980, 501028, 501038, 502639, 502913, 502930, 502954, 502957, 502976, 502977, 502983, 503044, 503050, 
503217, 503543, 503544, 503554, 503712, 503930, 503931, 503939, 503948, 504070, 504148, 504239, 504311, 
504328, 504341, 504392, 504393, 504657, 504679, 504717, 504741, 504764, 504865, 505039, 505040, 505051, 
505065, 505067

42 501028, 501038, 501485, 501679, 502437, 502438, 502440, 502441, 504070, 504328, 504740, 504865, 504875, 
504892, 504913, 504955, 505039, 505040, 505083

43 496691, 496734, 501805, 502437, 502438, 502440, 502441, 502983, 503217, 503712, 503911, 504141, 504658, 
504696, 504743, 504772, 504778, 504864, 504922, 505039, 505040

44 500799, 502032, 502181, 502983, 503120, 503217, 503631, 503677, 504043, 504449, 504595, 504599, 504675, 
504755, 504792, 504903, 504908, 505083

45 502851, 504599, 504865, 504875



Znak
Numer  

zgłoszenia
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Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

’merce 501485

100% BONUS nieruchomości 502976

23 503050

360° EST. 2014 504696

4HANDS 503120

a adbor 504668

A ATRIUM CENTRUM 502441

A ATRIUM PLAZA 502437

A ATRIUM PLAZA 502438

A ATRIUM PLAZA 502440

A Better World For Pets 504599

AA WINGS OF COLOR VOLUME  
PRECISION SO BIG 503821

ADUNATIONEM REGNUM POLONIAE  
MAGNI SREBRNE WINO Z POLSKIEJ WINNICY 504777

AGENCI 100% BONUS nieruchomości 502977

Agro Targi wschód 502954

ALCO TRADE 505095

Alizoo 504708

ALKO REVITAL 503825

ALTUXERIN 503783

AMBER HAMMAM 504755

aMERYKA po polsku 505051

APACZ GROBLA 504922

APARTAMENTY LUDWIKI 502449

APTEKA CENTRUM ZDROWIA 502032

arcykebs 504142

ARMA HOBBY 502963

Arraston 504674

artiSHOQ 504880

AS ASMEDICA 504043

ASMEDICA 504903

Aukcja wschód 502955

AuroGo Plus 502986

AuroGo 502984

AUTOPAY. MAKE MY WAY 504740

B BERGSON 504557

badaj.to TWOJE LABORATORIUM MEDYCZNE 505083

BAS-Pol 504811

BE SHINY TO TWÓJ STYL 502589

BeBe 502667

BIESZCZADZKA PRZYSTAŃ MOTOCYKLOWA 504743

BŁONIE 504546

BNP Paribas Blisko Naszego Partnera 503948

BNP Paribas Talks 503939

BOCIAN OKAZJE 504592

BP SŁODOWNIA BROWAR PUB 496691

Bravera Control 504881

Brico Express 503116

BROWAR-WATRA ale! Franek Piwo  
MÄRZEN Ale! Na styl IPA 100% naturalne!  
100% niepasteryzowane!  
100% bez konserwantów! 503716

BROWAR-WATRA ale! Hanka 0,0%  
Piwo Bezalkoholowe Ale! Na styl IPA  
100% naturalne! 100% niepasteryzowane!  
100% bez konserwantów! 503725

BROWAR-WATRA ale! Jasiek Piwo  
WEIZEN Ale! Na styl IPA 100% naturalne!  
100% niepasteryzowane!  
100% bez konserwantów! 503717

BROWAR-WATRA ale! Stasek Piwo  
HELLES Ale! Na styl IPA 100% naturalne!  
100% niepasteryzowane!  
100% bez konserwantów! 503729

BROWAR-WATRA Zośka 0,0%  
Piwo bezalkoholowe Typu Lager  
100% naturalne! 100% niepasteryzowane!  
100% bez konserwantów! 503728

BTTP 502851

BURLEY 496734

Cargo WWS 504995

C i K 503969

CAMPANULA 504311

CASH4CAR FINANSOWANIE SAMOCHODÓW 504690

CBDOO 505102

Chemicals WWS 504993

Chenri Kaiwen 503964

Copernicus Craft Spirits BIMBER  
{Moonshine Vodka} WYKONANY  
METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI  
C MANUFAKTURA ALKOHOLI  
GATUNKOWYCH Bimber to unikalny trunek  
uzyskany w połączeniu destylatu  
jabłkowego oraz wielokrotnie  
destylowanego alkoholu. Gotowy blend  
jest leżakowany w odpowiednich warunkach.  
Czas jest kluczowym etapem produkcji  
naszego bimbru, dzięki któremu trunek  
staje się łagodny w smaku i zapachu.  
SPOŻYWAJ Z LODEM, SCHŁODZONY  
LUB W TEMPERATURZE OTOCZENIA  
WÓDKA SMAKOWA 496485



1 2 1 2

62 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2019

Copernicus Craft Spirits PIGWA  
{z dodatkiem Brandy de Jerez}  
WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI 
C MANUFAKTURA ALKOHOLI  
GATUNKOWYCH Pigwa swoją bursztynową  
barwę zawdzięcza między innymi 
dodatkowi hiszpańskiej Brandy de Jerez  
dojrzewającej w beczkach po sherry.  
Trunek jest wytwarzany na bazie  
soku pigwowego tłoczonego w Polsce,  
alkoholizowany najwyższej klasy  
destylatem winnym. TRUNEK MOŻNA  
DOWOLNIE MIESZAĆ I SPOŻYWAĆ  
NA RÓŻNE SPOSOBY NAPÓJ SPIRYTUSOWY 496487

Copernicus Craft Spirits PORTERÓWKA  
{Amber Grand Imperial} WYKONANA  
METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI  
C MANUFAKTURA ALKOHOLI  
GATUNKOWYCH Staropolska receptura  
oparta na piwie Grand w stylu porterów  
bałtyckich. To wielokrotnie nagradzane  
piwo powstaje ze słodów jęczmiennych 
jasnych i czarnych w Browarze Amber  
od 2008 roku. Nasz mocny trunek został  
wzbogacony o nalewy na zioła, przyprawy  
korzenne i szlachetne miody. Cechuje go  
głęboka ciemna barwa, wyraziste aromaty,  
posmak kawy i czekolady. PODAWAĆ  
NA KOSTKACH LODU Z PLASTERKIEM  
POMARAŃCZY LIKIER 496488

CUDOWNA 505067

CWWS 504992

CZĘSTOCHOWIANKA 504794

DAMA ŁOWICKA 503290

dfc 504437

DOM NA KURKOWEJ 501607

DOM W LUCERNIE 501679

DRIVE PRO 503554

dzikilas 505081

Egzaminy SEP 503930

ELECTRIFYING POWER CYKLONEBIKE 503515

ENOSFERA 504669

EST. 2009 LOŻA DŻENTELMENÓW 

EKSPERCI DOBREGO SMAKU 504741

Europolit 504943

EVOMODULE 504955

EyeLove 504449

FADO 504393

Family Clinic 504908

feelings 502958

Festiwal Muzyka Narodów  
Juliusz Ursyn-Niemcewicz i Jego Goście 504657

FIRESCO 504891

FIT KIDS ACADEMY 504679

FLNGS 502956

FORMAT 505039

FORMAT 505040

Generali Absolute Return  
Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 505109

Generali Absolute Return  
Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 505110

Generali Absolute Return  
Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 505113

Generali Akcje Biopharma 505111

Generali Akcje Dywidendowy 505114

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 505121

Generali Akcje Selektywny Globalny 505125

Generali Akcje Wzrostu 505128

Generali Akcje: Daleki Wschód 505117

Generali Akcje: Nowa Europa 505116

Generali Akcje: Turcja 505118

Generali Aktywa Polskie 505119

Generali Aktywny Dochodowy 505106

Generali Dolar 505108

Generali Euro 505107

Generali Fundusze FIO 505123

Generali Fundusze SFIO 505122

Generali Korona Akcje 505126

Generali Korona Dochodowy 505124

Generali Korona Obligacje 505127

Generali Korona Zrównoważony 505130

Generali Obligacje Aktywny 505129

Generali Oligacje: Globalne  
Rynki Wschodzące 505131

Generali Oszczędnościowy 505112

Generali Stabilny Wzrost 505120

GoBiotic NATURAL HARMONY 501221

GOLDEN ASSAM 504797

GOOD LUCK 503341

Gra muzyka 501028

Gra muzyka 501038

GRINO 503532

GWIAZDA ŁOWICKA 503286

HANDY PRIME 502181

HEMORIGEN FEMINA 504178

IMMUNODIET 503454

IMMUNOVIT 504483

IMPULS 503399

JABŁKO i SPÓŁKA 502862

JS TECHNOLOGIE 504439

JS Technologie 504440

K KARMA 500765

Kącik Kawowy kacikkawowy.pl 503911

KeSeM TWARÓG CHUDY MIELONY  
0% TŁUSZCZU QUARK GEMAHLEN FETTARM  
0% FETT MINCED LOW-FAT CURD CHEESE  
0% FAT PRODUKT POLSKI 501722

KOCHAMKWIATY.pl 504595



1 2 1 2

Nr  ZT45/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 63

KOZI SER TWAROGOWY Cegłów  
Zielona Gmina PRODUKT TRADYCYJNY  
oryginalny Z CEGŁOWA  
GRAJAN UNIWERSYTET  
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY  
W SIEDLCACH 504012

Księże Nowe 501608

Laboratorium Meisnera 499980

LEŚNY DWÓR Sulęczyno 502983

LigaFanów amatorska liga szóstek piłkarskich 504239

little helpBOX 500873

LOŻA DŻENTELMENÓW EST.  
2009 EKSPERCI DOBREGO SMAKU 504717

Luxuri Caramel Fudge Saeed  
M. Maddah QUALITY TRADE MARK  
ORIGINAL AL MADDAH Since 1951 502136

m mitopharma ZDROWIE DZIĘKI NAUCE 500799

MAFRYZKA 504675

MAJESTEA Natural High-Kombucha 504344

metrollo 504147

Miasto-Wieś  
FESTIWAL NOWEGO FOLKLORU 504148

MINI MOD 504772

MITOVISION 504411

Mr.Beard 502153

MUZYKA NA EVENTY ASTEYA DEC 505065

Naktos 504686

NATURALNIE NATURALNI 502913

noctodyne 504882

north 503561

O CZYM SZUMIĄ ZIOŁA 504764

OFTALOZ PRO 504664

OGARNIEMY.TO 501105

ORGANIC RADZI 504341

P 501805

PAINTER SALON HIGH PIGMENT 500747

PAY’O 504792

paydent 502966

PIEKIELNA KURA 504864

pio pio 23 502930

Poczthalteria Krzynia  
Jest takie miejsce w Polsce... 504658

POLSKIE ŚLADY POLISH TRACES 502639

PROBIOBAR 504468

ProbioHepa 504173

PROFi Pasztet firmowy pełen smaku  
Bez konserwantów 503790

ProjektDeska 504739

PROVINCJA WINE BAR & ROOMS 504778

PULSO 504774

PWP 504709

Raston 504673

RÓŻA ŁOWICKA 503288

S SASSY SIS 502961

S TACO BELL SUPREME 502084

S 503543

SATIVA POLAND 504707

SAWA EXPO 502957

sesamo slices 502666

SIEĆ NAJCIEKAWSZYCH WSI 504865

SKY SPARK WROCŁAW 503544

SLIMESSA 503449

SMAK 503934

Smart Cinema 504892

SmartMe 504913

SMOCZA ZIEJE OGNIEM 505038

SOLAL office 504144

Solal Office 504146

STELLA ROSA 504313

STODOLA KEBAP’N GRILL 504141

STOP BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 504750

Supermy 504705

SUPERWYTRZYMAŁA mola Botanic  
Elégance Styl & elegancja NOWOŚĆ  
AIR+ 8 rolek 3 warstwy  
DELIKATNIE PACHNĄCY łatwe otwieranie  
BIAŁY, DELIKATNIE ZDOBIONY,  
3-WARSTWOWY PAPIER TOALETOWY  
Mola Elégance to wysokiej jakości, biały,  
3-warstwowy papier toaletowy.  
Jego eleganckie, subtelne zdobienia  
i delikatny zapach podkreślą styl Twojej  
łazienki. Romantic, Botanic czy Oceanic -  
- wybierz wzór, który najlepiej podkreślali  
wystrój łazienki. MOLA ELÉGANCE - STYL  
I ELEGANCJA W TWOJEJ ŁAZIENCE  
WYPRÓBUJ TAKŻE POZOSTAŁE WARIANTY  
LINII MOLA ELÉGANCE Oceanic Elégance  
Romantic Elégance A CZY ZNASZ  
JUŻ NOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE MOLA?  
JEŚLI NIE, KONIECZNIE SPRAWDŹ: GIGA XXL  
największy ręcznik Mola KUCHENNE  
INNOWACJE bezpieczne w kontakcie  
z żywnością EXTRA STRONG + 50% super  
wytrzymałe i wydajne POŁYSK doskonały  
do szyb, luster i metalowych powierzchni  
Metsä www.mola.eu 495941

SVENSSON 504427

Szkolenia SEP 503931

SZYBKIE NOŻYCZKI 503631

ŚWIEŻOZNAWCY 503044

TAURIS 504361

TELONTOP 502273

tempControl 505032

Termoplaza 503283

TERRA LOGISTIC 504169

TOPTELMI 502271

Transhurt 504775

TREND 472997



1 2 1 2

64 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2019

TSSP 505092

TZf 504964

UPCEUSZ 504328

V 502953

VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA  
Z CHILI SMAK KREWETKOWY PIKANTNY  
MEGA OSTRA SHRIMP FLAVOUR INSTANT  
NOODLE SOUP (VERY HOT) 477241

VITALITA 503677

vitasport.pl 502949

VOX 502608

W wykop.pl 504875

w 497935

WIECZORY FADO 504392

WIMAX HAFT KOMPUTEROWY 504710

winnica novi 503217

WPK 502254

WRONA SERWIS 504798

WWOE 502256

YONELLE CBD FORTE 503880

Z ŁOWICKIEJ CHAŁUPY 503292

ZAKOPANE-BROWAR WATRA  
Piwo niepasteryzowane bez konserwantów  
leżakowane 4 tygodnie naturalne składniki  
Reinheitsgebot 1516r 503715

ZAKOPANE-BROWAR WATRA 503712

ZAKOPIANKA Polish Premium Bimber Moon 503711

ZAKOPIANKA Polish Premium  
Cytrynówka Lemon 503713

ZAKOPIANKA Polish Premium Czysta Vodka 503714

ZAKOPIANKA Polish Premium 

Litworówka Polish Litwor Wódka Smakowa 503701

ZAKOPIANKA Polish Premium  
Miodula Honey 503709

ZAKOPIANKA Polish Premium  
Przepalanka Fire Carmel 503704

ZAKOPIANKA Polish Premium  
Śliwowica Plum 503706

ZAKOPIANKA Polish Premium  
Wiśniówka Cherry 503703



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.

444060 EMOFORM (2019 08 26) 3, 5, 10, 21
985773 2019 09 29)

CFE: 28.03.00 43
1023783 REICHENBERGER (2019 06 30)

CFE: 25.01.06, 27.05.24 32, 33, 35
1208150 SHOIBERG (2019 08 26) 18, 25
1339581 Regeus (2019 05 16) 3, 5
1453114 BIG MONEY (2019 08 29) 16, 35, 36, 38, 

41, 45
1481338 Ro (2019 08 20) 11, 21, 30, 32, 35, 43
1492109 MANU (2019 07 12, 2019 07 03)

CFE: 27.05.17, 29.01.04 5, 24
1492110 TRIKKO (2019 02 06)

CFE: 09.01.05, 09.05.03, 
26.04.04, 27.05.01, 29.01.12

25

1492157 LifeSmart (2019 09 10, 2019 04 16)
CFE: 27.05.01 7, 9, 11

1492187 COOL FUTURINO (2019 07 12) 25
1492234 Luye (2019 06 03, 2018 12 21)

CFE: 05.03.14, 26.01.03, 27.05.24 10
1492248 Bonus Dice (2019 05 10, 2018 11 13)

CFE: 21.01.09, 27.05.03, 29.01.14 9, 28, 41
1492272 Vicel Packaging (2019 04 29, 2018 12 13)

CFE: 27.05.01 29
1492289 ebebek (2019 07 18)

CFE: 02.07.09, 04.05.03, 
27.05.01, 29.01.12

16, 25, 35, 38, 40, 41, 
42, 43, 44, 45

1492392 HUANGHELOU (2019 09 10)
CFE: 27.05.01 34

1492398 BYE BYE LINES (2019 08 09, 2019 03 14) 3
1492419 JuiceBox (2019 03 28, 2019 01 14) 37
1492455 tesoro (2019 05 20)

CFE: 17.02.02, 27.05.01 24, 25, 35, 40
1492503 2019 05 23, 2019 05 13)

CFE: 02.09.19 10, 25
1492513 2019 09 19)

CFE: 05.03.15, 26.01.03, 29.01.12 30
1492528 CAROLINA KITS 3D  

(2019 07 03, 2019 01 03)
16

1492547 MAREFIND your career at sea  
(2019 06 03, 2019 02 21)
CFE: 17.05.21, 27.05.10, 29.01.13 9, 35

1492550 Limn (2019 06 14, 2018 12 26)
CFE: 27.05.01 9

1492561 PECHOIN (2019 09 19)
CFE: 27.05.01 3

1492609 Zillii (2019 07 05)
CFE: 03.01.06 31

1492654 System 5/95 health recovery at home  
(2019 05 13, 2019 03 01)
CFE: 26.04.17, 29.01.12 10, 35, 44

1492720 GIBLAB (2019 02 19, 2019 02 14)
CFE: 01.05.02, 27.05.01 9, 42

1492750 PYXUS (2019 03 08, 2018 09 12) 34, 35,
1492779 W WINMAN (2019 04 02)

CFE: 26.01.18, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12 35
1492781 2019 05 23, 2019 05 13)

CFE: 02.09.19 10, 25
1492903 adesion (2019 04 18) 9, 35, 36, 38, 42
1492939 astrotec (2019 09 24)

CFE: 27.05.01 9
1492958 eviza (2019 06 21)

CFE: 03.07, 25.03.01, 27.05.24, 29.01.12 30
1493026 OSM (2019 08 29)

CFE: 27.05.03, 29.01.13 9, 28, 41, 42
1493046 Coccoo (2019 08 28, 2019 06 21)

CFE: 03.07.15, 05.03.13, 05.07.06, 
27.05.01, 29.01.15

25

1493062 2019 07 29)
CFE: 26.04.03, 28.03.00 10

1493077 KYMERA INTERNATIONAL (2019 09 09) 6
1493089 ALIVE TASTE (2019 08 14, 2019 03 24) 11
1493156 Stena Glovis (2019 08 09, 2019 07 05) 39
1493176 TONKA Gin (2019 03 18)

CFE: 05.01.05, 25.01.15, 26.11.01, 27.05.09 33
1493235 INNOVATIVE IN PASSION 

(2019 04 11, 2019 03 01)
3, 35, 44

1493264 AQUA QUBE  
(2019 08 27, 2019 03 18)

6, 7, 11, 21, 35, 43

1493325 Zillii (2019 07 05)
CFE: 03.01.08 31

1493328 DAIICHI Louis (2019 04 17)
CFE: 27.05.01 12, 18

1493333 DISCORD (2019 08 27) 9, 38
1493343 ALL TRACK (2019 06 28, 2019 03 29)

CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 12, 20, 21, 25, 
35, 41

1493353 Team Suprema (2019 05 29, 2019 05 24)
CFE: 26.04.01, 27.05.01 35

1493473 2019 07 16)
CFE: 26.01.02, 28.03.00 7



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3  444060, 1339581, 1492398, 1492561, 1493235 

5  444060, 1339581, 1492109 

6  1493077, 1493264 

7  1492157, 1493264, 1493473 

9  1492157, 1492248, 1492547, 1492550, 1492720, 1492903, 1492939,
 1493026, 1493333 

10  444060, 1492234, 1492503, 1492654, 1492781, 1493062 

11  1481338, 1492157, 1493089, 1493264 

12  1493328, 1493343 

16  1453114, 1492289, 1492528 

18  1208150, 1493328 

20  1493343 

21  444060, 1481338, 1493264, 1493343 

24  1492109, 1492455 

25  1208150, 1492110, 1492187, 1492289, 1492455, 1492503, 1492781,
 1493046, 1493343 

28  1492248, 1493026 

29  1492272 

30  1481338, 1492513, 1492958 

31  1492609, 1493325 

32  1023783, 1481338 

33  1023783, 1493176 

34  1492392, 1492750 

35  1023783, 1453114, 1481338, 1492289, 1492455, 1492547, 1492654,
 1492750, 1492779, 1492903, 1493235, 1493264, 1493343, 1493353 

36  1453114, 1492903 

37  1492419 

38  1453114, 1492289, 1492903, 1493333 

39  1493156 

40  1492289, 1492455 

41  1453114, 1492248, 1492289, 1493026, 1493343 

42  1492289, 1492720, 1492903, 1493026 

43  985773, 1481338, 1492289, 1493264 

44  1492289, 1492654, 1493235 

45  1453114, 1492289



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.

499411 ETABLISSEMENTS NICOLAS,  
Société Anonyme
2019 09 17 32, 33

499390 ETABLISSEMENTS NICOLAS,  
Société Anonyme
2019 09 17 32, 33

498899 VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
2019 09 17 12

500165 A17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 09 30 35, 36, 39, 41, 43

500256 LESAFFRE ET COMPAGNIE
2019 10 01 5, 30, 35, 40, 43

499574 Sky International AG
2019 10 15 9, 38, 40, 42

499589 Sky International AG
2019 10 15 9, 38, 40, 42

499596 Sky International AG
2019 10 15 9, 38, 40, 42

500552 GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
2019 10 15 18, 25

499557 BIG STAR LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 10 15 3, 5, 32, 33, 43, 44, 45

496502 Centralpoint Holding B.V.
2019 10 15 9, 35

494232 Fox International Group Limited
2019 10 22 12, 28

500526 CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 10 15 32

500539 CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 10 15 32



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.

1474366 Parker Intangibles LLC
2019 10 15 7
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