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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 12 listopada 2019 r. Nr ZT46

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) 493835 (220) 2018 12 13
(731) FUNDACJA LIBERTÉ!, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIBERTÉ!

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, publikowanie książek, publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism.

(210) 494082 (220) 2018 12 19
(731) DANHOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Chełmno

(540) (znak słowny)
(540) Partybox
(510), (511) 3 preparaty koloryzujące do celów kosmetycz-
nych, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, kolo-
rowe kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu, 
kredki do makijażu, eyelinery [kosmetyki], cienie do powiek, 
błyszczyki do ust [kosmetyki], szminki do ust, lakiery do pa-
znokci, farby do ciała (kosmetyczne), farby do malowania 
twarzy, sztuczna krew [teatralna], tatuaże zmywalne do ce-
lów kosmetycznych, kalkomania ozdobna do celów kosme-
tycznych, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejki 
do ozdabiania ciała, barwniki kosmetyczne, henna [barwnik 
kosmetyczny], brokat do twarzy i ciała, sztuczne rzęsy, 
sztuczne brwi, sztuczne paznokcie, farba do rzęs, farby 
do brody, farby do włosów, kosmetyki koloryzujące do skóry, 
kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, klej do charakte-
ryzacji do użytku kosmetycznego, klej do peruk, środek 
do usuwania kleju do charakteryzacji, 11 oświetlenie dekora-
cyjne, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, elek-
tryczne światełka okolicznościowe, elektryczne urządzenia 
oświetlenia dekoracyjnego, kolorowe światełka do dekoracji 
świątecznych, lampy do dekoracji świątecznych, lampki 
na choinki świąteczne, fluorescencyjne urządzenia oświetle-
niowe, przenośne lampiony papierowe, przenośne lampiony 
(chochin), wolnostojące papierowe lampiony, kule lustrzane 
będące elementami oświetleniowymi, lampiony na świece, 
lampy stroboskopowe [ozdobne], sznury kolorowych lam-
pek do celów dekoracyjnych, 16 ozdoby papierowe na przy-
jęcia, papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, arty-
kuły papiernicze na przyjęcia, dekoracje na stół z papieru, 
bielizna stołowa papierowa, maty stołowe z papieru, serwet-
ki stołowe papierowe, papierowe obrusy, papierowe parasol-
ki do koktajli, papierowe podkładki stołowe, szablony do de-
korowania żywności i napojów, bileciki stołowe, opakowania 
na prezenty, papier do pakowania prezentów, papierowe 
torby na prezenty, pudełka na prezenty z papieru, koperty 
papierowe do pakowania, papierowe etykietki na prezenty, 

ozdobne kokardy papierowe do pakowania, wstążki papiero-
we, kokardy papierowe, krepina, serpentyny z krepiny, rozetki 
papierowe, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, 
transparenty z papieru, plakaty z papieru, figurki wykonane 
z papieru, papeteria zapachowa, kartki okolicznościowe, 
kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, 
kartki z życzeniami, drukowane zaproszenia, zaproszenia 
na przyjęcia, dyplomy drukowane, nadruki, naklejki, tatuaże 
usuwalne [kalkomanie], szablony do paznokci, szablony 
do malowania twarzy, albumy do zdjęć, emblematy papiero-
we, zawieszki tekturowe, chorągiewki papierowe, ozdoby 
kartonowe na artykuły spożywcze, aplikacje z papieru, ety-
kiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, drukowane 
zabawne etykiety na butelki z winem, papierowe ramy [re-
kwizyty do zdjęć], 20 ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucz-
nych, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, ozdoby z two-
rzyw sztucznych do artykułów spożywczych, dekoracje 
do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące 
[ozdoby], statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, ramki do obrazków i zdjęć, podkładki 
z tworzyw sztucznych, wachlarze, litery [inne niż czcionki 
drukarskie i modelowe] wykonane głównie z tworzyw 
sztucznych, nadmuchiwane znaki z tworzyw sztucznych, 
poduszki dekoracyjne, tablice ozdobne wykonane z two-
rzyw sztucznych, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria 
barowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, kubki, 
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, butelki ze szkła, 
karafki ze szkła, patery, talerze, talerze jednorazowego użyt-
ku, talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, talerze 
pamiątkowe [okolicznościowe], talerze dekoracyjne, misy 
do podawania żywności, miski z tworzyw sztucznych [po-
jemniki dla gospodarstwa domowego], miseczki, miski 
na owoce, miski na cukierki, półmiski [tace], tace do użytku 
domowego, tace do podawania potraw, tace do użytku do-
mowego papierowe, tace obrotowe, tace do ciast, wazony 
ze szkła, papierowe foremki do pieczenia, foremki do wyci-
nania ciasteczek, podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z tkanin, podstawki na karteczki wskazujące miejsce sie-
dzenia przy stole, 24 artykuły tekstylne do użytku w gospo-
darstwie domowym, tekstylia do dekoracji wnętrz, elementy 
wystroju wnętrz wykonane z tkanin, dekoracje tekstylne 
na stół, dekoracje ścienne z tkanin, bielizna stołowa z mate-
riałów tekstylnych, bieżniki stołowe z materiałów tekstyl-
nych, bieżniki stołowe z tworzyw sztucznych, chorągiewki 
tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, obrusy, jednora-
zowe obrusy tekstylne, obrusy z tworzyw sztucznych, obru-
sy tekstylne, serwetki tekstylne, tekstylne podkładki pod na-
krycia, tekstylne maty na stół, materiał tekstylny do pakowa-
nia prezentów, tiul, tkaniny z satyny, tekstylne flagi i propor-
ce, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, 25 stroje na maskaradę, kostiumy na Halloween, 
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odzież, obuwie, nakrycia głowy, kostiumy do użytku podczas 
dziecięcych zabaw przebieranych, czapeczki na przyjęcia 
[odzież], kapelusze, 26 peruki, peruki dla clownów, sztuczne 
włosy, sztuczne brody, sztuczne wąsy, tupety [sztuczne wło-
sy], kosmyki włosów, taśma do mocowania peruk, dekoracyj-
ne akcesoria do włosów, girlandy sztuczne, kokardy, rozety, 
rozetki z materiałów tekstylnych, kokardy papierowe [pa-
smanteria], pióra do zdobienia, ozdobne plakietki, ozdoby 
do kapeluszy, ozdoby do ubrań, ozdoby do obuwia, sztucz-
ne owoce, warzywa i kwiaty, sztuczne wieńce bożonarodze-
niowe, sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, aplikacje 
[pasmanteria], 28 serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia], śmieszne gadżety na imprezy, gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, gry towarzyskie, gry towarzyskie na przy-
jęcia, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, dekoracje 
i ozdoby choinkowe, śnieg sztuczny na choinki, świąteczne 
skarpety na prezenty, maski karnawałowe, maski kostiumo-
we, maski na Halloween, czapki karnawałowe, artykuły do ro-
bienia dowcipów, artykuły papierowe jako podarki dla gości 
na przyjęciach, podarki dla gości na przyjęciach w postaci 
małych zabawek, balony, zabawki dmuchane, bańki mydlane 
[zabawki], czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], ka-
pelusze do zabawy, kapelusze na przyjęcia z tworzyw sztucz-
nych, piniaty, konfetti, trąbki papierowe, tuby strzelające 
na imprezy, urządzenia do sztuczek magicznych, bibeloty 
(zabawki) na przyjęcia, 30 dekoracje z cukru, słodkie dekora-
cje do ciast, wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następują-
cych towarów: preparaty koloryzujące do celów kosmetycz-
nych, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, kolo-
rowe kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu, 
kredki do makijażu, eyelinery [kosmetyki], cienie do powiek, 
błyszczyki do ust [kosmetyki], szminki do ust, lakiery do pa-
znokci, farby do ciała (kosmetyczne), farby do malowania 
twarzy, sztuczna krew [teatralna], tatuaże zmywalne do ce-
lów kosmetycznych, kalkomania ozdobna do celów kosme-
tycznych, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejki 
do ozdabiania ciała, barwniki kosmetyczne, henna [barwnik 
kosmetyczny], brokat do twarzy i ciała, sztuczne rzęsy, 
sztuczne brwi, sztuczne paznokcie, farba do rzęs, farby 
do brody, farby do włosów, kosmetyki koloryzujące do skóry, 
kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, klej do charakte-
ryzacji do użytku kosmetycznego, klej do peruk, środek 
do usuwania kleju do charakteryzacji, oświetlenie dekoracyj-
ne, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne 
światełka okolicznościowe, elektryczne urządzenia oświetle-
nia dekoracyjnego, kolorowe światełka do dekoracji świą-
tecznych, lampy do dekoracji świątecznych, lampki na choin-
ki świąteczne, fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, 
przenośne lampiony papierowe, przenośne lampiony (cho-
chin), wolnostojące papierowe lampiony, kule lustrzane bę-
dące elementami oświetleniowymi, lampiony na świece, 
lampy stroboskopowe [ozdobne], sznury kolorowych lam-
pek do celów dekoracyjnych, ozdoby papierowe na przyję-
cia, papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, arty-
kuły papiernicze na przyjęcia, dekoracje na stół z papieru, 
bielizna stołowa papierowa, maty stołowe z papieru, serwet-
ki stołowe papierowe, papierowe obrusy, papierowe parasol-
ki do koktajli, papierowe podkładki stołowe, szablony do de-
korowania żywności i napojów, bileciki stołowe, opakowania 
na prezenty, papier do pakowania prezentów, papierowe 
torby na prezenty, pudełka na prezenty z papieru, koperty 
papierowe do pakowania, papierowe etykietki na prezenty, 
ozdobne kokardy papierowe do pakowania, wstążki papiero-
we, kokardy papierowe, krepina, serpentyny z krepiny, rozetki 
papierowe, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, 

transparenty z papieru, plakaty z papieru, figurki wykonane 
z papieru, papeteria zapachowa, kartki okolicznościowe, 
kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, 
kartki z życzeniami, drukowane zaproszenia, zaproszenia 
na przyjęcia, dyplomy drukowane, nadruki, naklejki, tatuaże 
usuwalne [kalkomanie], szablony do paznokci, szablony 
do malowania twarzy, albumy do zdjęć, emblematy papiero-
we, zawieszki tekturowe, chorągiewki papierowe, ozdoby 
kartonowe na artykuły spożywcze, aplikacje z papieru, ety-
kiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, drukowane 
zabawne etykiety na butelki z winem, papierowe ramy [re-
kwizyty do zdjęć], ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucz-
nych, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, ozdoby z two-
rzyw sztucznych do artykułów spożywczych, dekoracje 
do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące 
[ozdoby], statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, ramki do obrazków i zdjęć, podkładki 
z tworzyw sztucznych, wachlarze, litery [inne niż czcionki 
drukarskie i modelowe] wykonane głównie z tworzyw 
sztucznych, nadmuchiwane znaki z tworzyw sztucznych, 
poduszki dekoracyjne, tablice ozdobne wykonane z two-
rzyw sztucznych, zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria baro-
we, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z ta-
kich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, kubki, kub-
ki z papieru lub z tworzyw sztucznych, butelki ze szkła, karaf-
ki ze szkła, patery, talerze, talerze jednorazowego użytku, ta-
lerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, talerze pa-
miątkowe [okolicznościowe], talerze dekoracyjne, misy 
do podawania żywności, miski z tworzyw sztucznych [po-
jemniki dla gospodarstwa domowego], miseczki, miski 
na owoce, miski na cukierki, półmiski [tace], tace do użytku 
domowego, tace do podawania potraw, tace do użytku do-
mowego papierowe, tace obrotowe, tace do ciast, wazony 
ze szkła, papierowe foremki do pieczenia, foremki do wyci-
nania ciasteczek, podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z tkanin, podstawki na karteczki wskazujące miejsce sie-
dzenia przy stole, artykuły tekstylne do użytku w gospodar-
stwie domowym, tekstylia do dekoracji wnętrz, elementy 
wystroju wnętrz wykonane z tkanin, dekoracje tekstylne 
na stół, dekoracje ścienne z tkanin, bielizna stołowa z mate-
riałów tekstylnych, bieżniki stołowe z materiałów tekstyl-
nych, bieżniki stołowe z tworzyw sztucznych, chorągiewki 
tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, obrusy, jednora-
zowe obrusy tekstylne, obrusy z tworzyw sztucznych, obru-
sy tekstylne, serwetki tekstylne, tekstylne podkładki pod na-
krycia, tekstylne maty na stół, materiał tekstylny do pakowa-
nia prezentów, tiul, tkaniny z satyny, tekstylne flagi i propor-
ce, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, stroje na maskaradę, kostiumy na Halloween, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, kostiumy do użytku podczas 
dziecięcych zabaw przebieranych, czapeczki na przyjęcia 
[odzież], kapelusze, peruki, peruki dla clownów, sztuczne 
włosy, sztuczne brody, sztuczne wąsy, tupety [sztuczne wło-
sy], kosmyki włosów, taśma do mocowania peruk, dekoracyj-
ne akcesoria do włosów, girlandy sztuczne, kokardy, rozety, 
rozetki z materiałów tekstylnych, kokardy papierowe [pa-
smanteria], pióra do zdobienia, ozdobne plakietki, ozdoby 
do kapeluszy, ozdoby do ubrań, ozdoby do obuwia, sztucz-
ne owoce, warzywa i kwiaty, sztuczne wieńce bożonarodze-
niowe, sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, aplikacje 
[pasmanteria], serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia], śmieszne gadżety na imprezy, gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, gry towarzyskie, gry towarzyskie na przy-
jęcia, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, dekoracje 
i ozdoby choinkowe, śnieg sztuczny na choinki, świąteczne 
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skarpety na prezenty, maski karnawałowe, maski kostiumo-
we, maski na Halloween, czapki karnawałowe, artykuły do ro-
bienia dowcipów, artykuły papierowe jako podarki dla gości 
na przyjęciach, podarki dla gości na przyjęciach w postaci 
małych zabawek, balony, zabawki dmuchane, bańki mydlane 
[zabawki], czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], ka-
pelusze do zabawy, kapelusze na przyjęcia z tworzyw sztucz-
nych, piniaty, konfetti, trąbki papierowe, tuby strzelające 
na imprezy, urządzenia do sztuczek magicznych, bibeloty 
(zabawki) na przyjęcia, dekoracje z cukru, słodkie dekoracje 
do ciast, wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, soczewki 
na przyjęcia, biżuteria, wyroby biżuteryjne, artykuły ozdobne 
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, sztućce drew-
niane, świece, świece zapachowe, świece okolicznościowe, 
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne 
i sztućce, fontanny tortowe.

(210) 494584 (220) 2019 01 09
(731) WALENTYN BARTOSZ, Okole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEXANGER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.02, 01.17.13, 24.07.01
(510), (511) 8 sprzęt ogrodniczy.

(210) 495829 (220) 2019 02 11
(731) ZIĘBOWICZ MARCIN MALABOO, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) malaboo

(531) 29.01.13, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 
27.05.17

(510), (511) 18 torby, torby plażowe, kosmetyczki, zawiesia 
do noszenia niemowląt, nosidełka do noszenia niemowląt, 
chusty do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemow-
ląt, stelaże na plecy do noszenia dzieci, nosidełka kangurki 
niemowlęce, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 
nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię,  torby do no-
szenia niemowląt przez ramię,  torby do wózków, torby 
na pieluszki, parasolki do wózków, parasole dla dzieci, 20 po-
duszki, poduszki dziecięce, poduszki podpierające głowę 
dziecka, poduszki do karmienia, pościel, z wyjątkiem bielizny 
pościelowej, pościel do łóżeczek dziecięcych, z wyjątkiem 
bielizny pościelowej, maty do kojców dla niemowląt, maty 
do przewijania niemowląt, maty dziecięce do spania, przewi-
jaki dla niemowląt, platformy do przewijania niemowląt, 
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż po-
ściel, pudełka drewniane lub plastikowe, pojemniki w postaci 
skrzynek wykonanych z drewna, pudełka z wyprawkami 
[z drewna lub plastiku], meble, meble dziecięce, łóżka i łó-
żeczka dziecięce, bezpieczne łóżeczka dziecięce, łóżka skła-
dane dla dzieci, łóżka turystyczne dla dzieci, materace, stoliki 
do przewijania niemowląt, kosze dla niemowląt, kosze do spa-
nia dla niemowląt, kosze do noszenia dzieci, kołyski dla nie-

mowląt, kołyski elektryczne dla niemowląt, leżaczki dziecięce 
typu bujaki, wysokie krzesła dla dzieci, krzesła do karmienia 
dzieci, półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, do-
pasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, przeno-
śne siedzenia kąpielowe dla dzieci do wanien, krzesełka ką-
pielowe dla niemowląt, bramki zabezpieczające, niemetalo-
we, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], cho-
dziki dla dzieci, siedzenia dla dzieci, siedziska samochodowe 
dla dzieci, regulowane foteliki nosidełka, torby-nosidełka nie-
mowlęce, 24 pościel, pościel dla niemowląt, koce, koce dzie-
cięce, koce wełniane, kołdry, narzuty, pokrowce na łóżeczka, 
poszwy na poduszki i kołdry, prześcieradła, śpiwory, śpiwory 
dla niemowląt, śpiwory z kapturem, rożki dla niemowląt, płót-
no do przewijania niemowląt, osłony do łóżek dziecięcych 
[pościel], narzuty do łóżeczek dziecięcych, baldachimy nad 
łóżeczka dziecięce, zasłony, ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręcz-
niki z kapturem, ręczniki dla dzieci, ręczniki niemowlęce, pu-
dełka tekstylne, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, odzież 
ciążowa, buty dziecięce, buty niemowlęce, dziane buty dla 
niemowląt, buciki z wełny, czapki dziecięce i niemowlęce [na-
krycia głowy], ubrania dziecięce i niemowlęce, jednoczęścio-
we ubrania dla niemowląt i małych dzieci, body dziecięce 
i niemowlęce, pajacyki, kombinezony, koszulki dla dzieci, ko-
szulki zapinane w kroku na zatrzaski, sukienki, spodnie, skar-
petki, rajstopy, bandany, szale, rękawiczki, czepki, kostiumy 
kąpielowe, odzież wierzchnia i przeciwdeszczowa, odzież let-
nia i odzież zimowa, bielizna nocna dla dorosłych, dzieci i nie-
mowląt, pidżamy, szlafroki, wyprawki [odzież], powijaki dla 
niemowląt, śliniaki niepapierowe, kostiumy do użytku pod-
czas dziecięcych zabaw przebieranych, 35 usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej artykułów ta-
kich, jak: torby, torby plażowe, kosmetyczki, zawiesia do no-
szenia niemowląt, nosidełka kangurki niemowlęce, chusty 
do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, stela-
że na plecy do noszenia dzieci, nosidełka do noszenia nie-
mowląt przez ramię, torby do noszenia niemowląt przez ra-
mię, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, torby 
do wózków, torby na pieluszki, parasolki do wózków, parasole 
dla dzieci, poduszki, poduszki dziecięce, poduszki podpierają-
ce głowę dziecka, poduszki do karmienia, pościel, pościel 
do łóżeczek dziecięcych, maty do kojców dla niemowląt, 
maty do przewijania niemowląt, maty dziecięce do spania, 
przewijaki dla niemowląt, platformy do przewijania niemow-
ląt, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, pudełka 
drewniane lub plastikowe, pojemniki w postaci skrzynek wy-
konanych z drewna, pudełka z wyprawkami, meble, meble 
dziecięce, łóżka i łóżeczka dziecięce, bezpieczne łóżeczka 
dziecięce, łóżka składane dla dzieci, łóżka turystyczne dla 
dzieci, materace, stoliki do przewijania niemowląt, kosze dla 
niemowląt, kosze do spania dla niemowląt, kosze do noszenia 
dzieci, kołyski dla niemowląt, kołyski elektryczne dla niemow-
ląt, leżaczki dziecięce typu bujaki, wysokie krzesła dla dzieci, 
krzesła do karmienia dzieci, półki stanowiące meble do poko-
jów dziecinnych, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka 
dziecięcego, przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci 
do wanien, krzesełka kąpielowe dla niemowląt, bramki zabez-
pieczające dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, cho-
dziki dla dzieci, siedzenia dla dzieci, siedziska samochodowe 
dla dzieci, regulowane foteliki nosidełka, torby-nosidełka nie-
mowlęce, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej 
i internetowej artykułów takich, jak: pościel, pościel dla nie-
mowląt, koce, koce dziecięce, koce wełniane, kołdry, narzuty, 
pokrowce na łóżeczka, poszwy na poduszki i kołdry, przeście-
radła, śpiwory, śpiwory dla niemowląt, śpiwory z kapturem, 
rożki dla niemowląt, płótno do przewijania niemowląt, osłony 
do łóżek dziecięcych, narzuty do łóżeczek dziecięcych, balda-
chimy nad łóżeczka dziecięce, zasłony, ręczniki, ręczniki kąpie-
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lowe, ręczniki z kapturem, ręczniki dla dzieci, ręczniki nie-
mowlęce, pudełka tekstylne, odzież, obuwie i nakrycia głowy, 
odzież ciążowa, buty dziecięce, buty niemowlęce, dziane 
buty dla niemowląt, buciki z wełny, czapki dziecięce i nie-
mowlęce [nakrycia głowy], ubrania dziecięce i niemowlęce, 
jednoczęściowe ubrania dla niemowląt i małych dzieci, body 
dziecięce i niemowlęce, pajacyki, kombinezony, koszulki dla 
dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, sukienki, 
spodnie, skarpetki, rajstopy, bandany, szale, rękawiczki, czepki, 
kostiumy kąpielowe, odzież wierzchnia i przeciwdeszczowa, 
odzież letnia i odzież zimowa, bielizna nocna dla dorosłych, 
dzieci i niemowląt, pidżamy, szlafroki, wyprawki [odzież], po-
wijaki dla niemowląt, śliniaki niepapierowe, kostiumy do użyt-
ku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, usługi w zakre-
sie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej artykułów 
takich, jak: pieluszki papierowe, pieluszki celulozowe, pieluszki 
materiałowe, pieluszki jednorazowe, pieluszki dla dzieci, pie-
luszki dla niemowląt, pieluchomajtki dziecięce, otulacze 
do pieluch, kokony dla niemowląt, wózki dla niemowląt, wóz-
ki dla dzieci, wózki dziecięce spacerowe, akcesoria do wóz-
ków dla niemowląt, akcesoria do wózków dla dzieci, foteliki 
samochodowe dla dzieci i niemowląt, szelki i pasy bezpie-
czeństwa do pojazdów dla dzieci I niemowląt, wanienki dla 
niemowląt, szczotki, gąbki, szczotki do włosów i do paznokci 
dla dzieci i niemowląt, szczoteczki do zębów dla dzieci, drob-
ne przyrządy i pojemniki dla gospodarstwa domowego, po-
jemniki, kosze, miski, naczynia, sztućce, śliniaki, talerze, szklan-
ki, kubki, butelki, bidony, maty edukacyjne, zabawki, zabawki 
pluszowe, zabawki z tworzyw sztucznych do użytku w wan-
nie, gry planszowe, przytulanki, gryzaki, grzechotki, zawieszki, 
lampki na choinkę, lampki nocne, oświetlenie wewnętrzne, 
latarki, części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej 
i internetowej artykułów takich, jak: żywność dla dzieci i nie-
mowląt, napoje dla dzieci i niemowląt, suplementy diety dla 
dzieci i niemowląt, witaminy dla dzieci i niemowląt, probioty-
ki i prebiotyki dla dzieci i niemowląt, usługi w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji sprzedaży prowadzone za pośred-
nictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, usłu-
gi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży 
świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, 
neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji sprzedaży oraz usługi polegające na do-
starczaniu informacji o charakterze handlowym, bizneso-
wym, reklamowym i marketingowym, świadczone za pomo-
cą stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi 
public relations, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów 
promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, 
ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, poka-
zów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych 
i promocyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 496253 (220) 2019 02 21
(731) ŻUROWSKI PRZEMYSŁAW KONSBUD 

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONSTRUKCJI 
BUDOWLANYCH, Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HBE+

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, drewno i sztuczne drewno, balsa, belka drewniana 
przycięta do połowy grubości, drewniane listwy profilowe, 
drewno, drewno częściowo obrobione, drewno do maj-
sterkowania, drewno na profile, drewno obrobione, drew-
no profilowane, drewno zakonserwowane [drewno niebu-
twiejące], korek [sprasowany], korek aglomerowany do bu-
downictwa, kształtka drewniana, obramowania drewniane, 
profile drewniane, sztuczne drewno, tarcica, tarcica nie-
obrzynana, wióry z drewna miękkiego, do użytku w ogro-
dach, budowlane konstrukcje niemetalowe, niemetalowe 
zbiorniki [konstrukcje],  altany [konstrukcje niemetalowe], 
konstrukcje samonośne niemetalowe, postumenty nieme-
talowe [konstrukcje], podstawy niemetalowe  [konstrukcje], 
stajnie niemetalowe  [konstrukcje], prefabrykowane kon-
strukcje niemetalowe, ptaszarnie niemetalowe [konstruk-
cje], przenośne konstrukcje drewniane, konstrukcje prze-
nośne niemetalowe, lodowiska [konstrukcje niemetalowe], 
segmentowe konstrukcje niemetalowe , niemetalowe kon-
strukcje platform scenicznych, niemetalowe zbiorniki za-
sobnikowe [konstrukcje], niemetalowe konstrukcje sufitów 
podwieszanych, niemetalowe konstrukcje pokryć dacho-
wych, niemetalowe konstrukcje zatrzymujące ziemię, pły-
wackie baseny [konstrukcje niemetalowe], zbiorniki ście-
kowe niemetalowe [konstrukcje], parkany ogłoszeniowe 
[konstrukcje niemetalowe], wanienki dla ptaków [konstruk-
cje niemetalowe], wiaty na wózki niemetalowe [konstruk-
cje], altanki [konstrukcje nie z metalu], stajnie [konstrukcje], 
niemetalowe dla koni, osłony do drzew niemetalowe [kon-
strukcje], komory [konstrukcje nie z metalu], pomieszczenia 
gospodarcze  jako konstrukcje budowlane niemetalowe, 
zagrody [konstrukcje], niemetalowe dla zwierząt, podium 
[konstrukcje] z materiałów niemetalowych, kanały odwad-
niające [drenażowe konstrukcje betonowe], maty zabezpie-
czające przed erozją [konstrukcje], kratki burzowe [drenażo-
we konstrukcje betonowe], altanka [konstrukcje nie z meta-
lu], konstrukcje niemetalowe do ferm hodowlanych, kioski 
[konstrukcje nie z metalu], niemetalowe przenośne stoiska 
wystawowe [konstrukcje], zbiorniki na wodę niemetalowe 
[konstrukcje], konstrukcje inżynierii wodno-lądowej nie-
metalowe, konstrukcje wykonane z materiałów niemeta-
lowych, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
włókna do ochrony przed erozją [konstrukcje], stoiska wy-
stawowe [konstrukcje nie z metalu], przegrody działowe 
[konstrukcje] nie z metalu, rampy stanowiące konstrukcje 
z materiałów niemetalowych, wolnostojące niemetalowe 
konstrukcje chroniące przed słońcem, przebieralnie wy-
konane z niemetalowych materiałów [konstrukcje], oczka 
wodne [konstrukcje nie z metalu], dźwiękoszczelne okapy 
[konstrukcje] nie z metalu, werandy wykonane z materia-
łów niemetalowych [konstrukcje], brodziki [konstrukcje] 
zrobione z materiałów niemetalowych, daszki wykonane 
z materiału niemetalowego [konstrukcje], mosty [konstruk-
cje] inne niż z metalu, kolumny reklamowe [konstrukcje 
nie z metalu], ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów 
niemetalowych, schowki na rowery [konstrukcje] z materia-
łów metalowych, wiaty autobusowe [konstrukcje] zrobione 
z materiałów niemetalowych, prefabrykowane konstrukcje 
niemetalowe do użytku jako toalety, barierki ostrzegające 
przed niebezpieczeństwem [niemetalowe, mocowane kon-
strukcje], stojaki [konstrukcje] z materiałów niemetalowych 
do beczek, ruchome podesty [konstrukcje] zrobione z ma-
teriałów niemetalowych, ramy konstrukcyjne dla cieplarni 
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[konstrukcje] nie z metalu, słupy ogłoszeniowe na plakaty 
[konstrukcje] z materiałów niemetalowych, wiaty przystan-
kowe [znaki lub konstrukcje] z materiałów niemetalowych, 
zbiorniki do składowania cieczy [konstrukcje] murowane 
lub wykonane z drewna, zbiorniki do przechowywania 
płynów [konstrukcje] murowane lub wykonane z drewna, 
niemetalowe budynki prefabrykowane, budynki przenośne 
niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, budynki 
na żywy inwentarz niemetalowe , obudowy stanowiące 
budynki niemetalowe przenośne, budynki przenośne z ma-
teriałów niemetalowych, budynki niemetalowe w postaci 
kabin, budynki niemetalowe do umieszczania przenośnych 
toalet, przenośne budynki niemetalowe wyposażone w to-
aletę, przenośne budynki niemetalowe z wyposażeniem 
kuchennym, konstrukcje drewniane, budynki drewniane, 
drewno klejone, dźwigary z drewna klejonego, elemen-
ty konstrukcyjne budowli i budynków (dachów, ścian) 
z drewna klejonego, konstrukcje altan z drewna klejonego, 
konstrukcje budowlane z drewna klejonego, półfabrykaty 
drewniane, więźby dachowe, 37 usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budow-
lane w zakresie konstrukcji z drewna klejonego, 42 usługi 
projektowania, usługi projektowania konstrukcji z drewna 
klejonego.

(210) 496330 (220) 2019 02 22
(731) DORADZTWO HANDLOWE 2002 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROPOL REAL ESTATE

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, doradz-
two w zakresie nieruchomości, zarządzanie portfelem nieru-
chomości.

(210) 496713 (220) 2019 03 04
(731) KALESNIK IVAN K-ENERGY, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ER ENRUN

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory 
do pojazdów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, bate-
rie elektryczne do pojazdów, baterie elektryczne, urządzenia 
do ładowania akumulatorów, ładowarki do akumulatorów 
do pojazdów silnikowych, ładowarki do baterii, płyty do aku-
mulatorów elektrycznych, grodzie akumulatorów elektrycz-
nych, skrzynki akumulatorowe.

(210) 497457 (220) 2019 03 20
(731) LOKALNA PALARNIA MAŁA CZARNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MAŁA CZARNA
(510), (511) 40 palenie i przetwarzanie kawy.

(210) 497772 (220) 2019 03 27
(731) KRUŚ-ANTKOWSKA MAŁGORZATA NEO-ESTETIC, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SKINMED
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branży kosmetycznej i branży medycznej, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie in-
ternetowej dotyczącej sprzedaży tych towarów, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich towarów z branży kosmetycznej 
i branży medycznej, pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać i kupować te towary z katalogu tych towarów wykorzy-
stując zamówienie korespondencyjne lub używając środków 
telekomunikacji.

(210) 498051 (220) 2019 04 01
(731) KUCHARSKI JAROSŁAW METIGO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Taczka brukarska
(510), (511) 12 wózki transportowe.

(210) 498127 (220) 2019 04 02
(731) KALESNIK IVAN K-ENERGY, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLAT

(531) 03.04.04, 03.04.13, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory 
do pojazdów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, bate-
rie elektryczne do pojazdów, baterie elektryczne, urządzenia 
do ładowania akumulatorów, ładowarki do akumulatorów 
do pojazdów silnikowych, ładowarki do baterii, płyty do aku-
mulatorów elektrycznych, grodzie akumulatorów elektrycz-
nych, skrzynki akumulatorowe.

(210) 498453 (220) 2019 04 09
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) SOF
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), po-
lepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy 
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), 
środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środ-
ki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory 
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspo-
magające wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające 
do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające 
do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użyt-
ku wraz z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające 
do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochro-
ny roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki 
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środ-
ki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicz-
nymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw 
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szkodnikom, środki ochrony roślin przeciw patogenom, 
produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 
5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania szkodni-
ków, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty 
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 
31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, 
pasze.

(210) 498562 (220) 2019 04 10
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tributron
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy 
diety.

(210) 498574 (220) 2019 04 10
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aurostop
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy 
diety.

(210) 498878 (220) 2019 04 17
(731) Glaxo Group Limited, Brentford, Wielka Brytania
(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 19.13.25, 19.03.03
(510), (511) 5 inhalatory wypełnione preparatami farmaceu-
tycznymi do leczenia i łagodzenia dolegliwości oddecho-
wych, 10 inhalatory suchego proszku.

(210) 498879 (220) 2019 04 17
(731) Glaxo Group Limited, Brentford, Wielka Brytania
(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 19.13.25, 19.03.03
(510), (511) 5 inhalatory wypełnione preparatami farmaceu-
tycznymi do leczenia i łagodzenia dolegliwości oddecho-
wych, 10 inhalatory suchego proszku.

(210) 499228 (220) 2019 04 29
(731) JASIŃSKA ZOFIA, Warszawa;  TATARA KACPER, 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów i narzędzi do  stylizacji 
rzęs (pęsety, rzęsy, kleje, artykuły pomocnicze), kosmety-
ków do pielęgnacji rzęs, kosmetyków kolorowych, odżywek 
do rzęs, suplementów diety, gazet i książek branżowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 499526 (220) 2019 05 09
(731) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOK

(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siar-
ka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki che-
miczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do ben-
zyny, kwas naftenowy, nafteny, 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa 
naftowa i gaz ziemny, asfalt ponaftowy, benzyna, benzyna 
bezołowiowa, cerezyna, eter naftowy, etylina, gacz parafino-
wy, gaz olejowy, gazolina (mieszanina), gudron, mazut, nafta, 
nujol, oksygenaty, olej bazowy, olej napędowy, olej popiro-
lityczny, oleje odpadowe, parafina, produkty naftowe, waze-
lina, spirytus mineralny, smary, mieszanki węglowodorowe, 
dodatki niechemiczne do paliw, produkty energetyczne, 
6 rudy metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki 
i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe do urzą-
dzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego, 
w szczególności kratownice, kołnierze, krany, 7 maszyny i ob-
rabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmu-
chawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, maszyny 
do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia 
i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i su-
szenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń 
gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich 
wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 12 pojazdy i części 
do nich, 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopi-
sma, ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe (z wyjątkiem urządzeń), 35 usługi w zakresie sprzedaży 
paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej, 
asfaltu ponaftowego, benzyny, benzyny bezołowiowej, ce-
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rezyny, eteru naftowego, etyliny, gaczu parafinowego, gazu 
olejowego, gazoliny (mieszaniny), gudronu, kwasu nafteno-
wego, mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów, oleju ba-
zowego, oleju napędowego, oleju popirolitycznego, olejów 
odpadowych, parafiny, produktów naftowych, wazeliny, sma-
rów, mieszanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, 
produktów energetycznych oraz pojazdów, usługi w zakre-
sie badania rynku i opinii publicznej, usługi doradcze w za-
kresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi, 
reklama, 36 usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe, usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, 37 usługi budow-
lane, usługi instalacyjne w zakresie: systemów rurociągów, 
gazociągów, systemów i urządzeń do wytwarzania energii, 
systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń 
do instalacji grzewczej, systemów ochrony środowiska, in-
stalacja systemów do wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania 
budynków, instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej 
i gazu ziemnego, usługi w zakresie napraw i konserwacji 
maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz do-
radztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi w zakresie gór-
niczych robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu 
i naprawy instalacji grzewczych, gazowych wentylacyjnych, 
usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji 
paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naf-
towej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konser-
wacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie wykonywa-
nia robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii 
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunika-
cyjno - przesyłowych, usługi doradcze w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w za-
kresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, usługi telegraficzne, 
usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, usługi 
w zakresie radiokomunikacji, 39 usługi w zakresie transpor-
tu i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji 
i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynne-
go i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi 
w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi w zakresie 
bezzbiomikowego magazynowania gazu ziemnego i skła-
dowania odpadów w złożach, usługi w zakresie organizo-
wania wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie 
wyżej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarza-
nia energii, usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego 
oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi w zakre-
sie wytwarzania produktów rafinacji, usługi w zakresie wy-
twarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi 
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw 
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakre-
sie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwarza-
nia danych i zarządzania nimi, usługi edukacyjne i szkolenio-
we w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, w zakresie usług 
budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw i konser-
wacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, 
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji 
grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi 
i naprawy pojazdów, w zakresie usług stacji paliw i autogazu, 
w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, 
w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów 
liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elek-
trotrakcyjnych i telekomunikacyjno - przesyłowych, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w za-
kresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, w zakresie usług te-

legraficznych, w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, 
w zakresie radiokomunikacji, w zakresie transportu i maga-
zynowania towarów, w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, 
energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów 
ropopochodnych i gazopochodnych, w zakresie transportu 
poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w za-
kresie bezzbiomikowego magazynowania gazu ziemnego 
i składowania odpadów w złożach, w zakresie organizowania 
wycieczek turystycznych, w zakresie wytwarzania energii, 
w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej 
i produktów jej rafinacji, w zakresie wytwarzania produktów 
rafinacji, w zakresie wytwarzania paliw, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w zakresie badań, 
prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz 
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicz-
nego, w zakresie planowania urbanistycznego, w zakresie 
poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej 
i gazu ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartogra-
ficznych, w zakresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz 
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakre-
sie prowadzenia muzeów, 42 usługi w zakresie badań, prac 
badawczych, ekspertyz naukowych i technicznych oraz 
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicz-
nego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, usługi 
w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy 
naftowej i gazu ziemnego, usługi geodezyjne i kartograficz-
ne, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 
43 usługi restauracyjne, usługi hotelarskie, usługi w zakresie 
tymczasowego zakwaterowania.

(210) 499529 (220) 2019 05 09
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DELICA
(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki 
do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, pły-
ny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do my-
cia powierzchni, barwniki do ożywiania kolorów po praniu, 
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bie-
lizny, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, środki 
do czyszczenia rur odpływowych, farbki do bielizny, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego, środki do konserwacji skóry, krochmal, preparaty 
do mycia, mydła, preparaty do odtłuszczania, środki czysz-
czące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, 
preparaty do zmywania, pasty do skór, preparaty do polero-
wania, przybory toaletowe, preparaty do usuwania rdzy, pa-
sty do skóry, środki do szorowania, wywabiacze plam, szam-
pony dla zwierząt domowych, dezodoranty osobiste, prepa-
raty do golenia, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetycz-
ne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręce-
nia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery 
do włosów, odświeżacze do ust, olejki perfumeryjne, ołów-
ki kosmetyczne, pasty, proszki i płyny do zębów, 16 gazety, 
fotografie, albumy, przybory szkolne, papier śniadaniowy, 
serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki do nosa 
papierowe, 20 meble, meble ogrodowe, meble kempingo-
we, lustra, ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia i przybory 
kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych, deski do kro-
jenia i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przybory kosme-
tyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice, mopy, termo-
sy, szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pułapki na gryzonie, 
serwisy stołowe nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, 
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wazony, 24 bielizna pościelowa, obrusy, serwety, kapy, pledy, 
poduszki, kołdry, 25 obuwie, ubrania, nakrycia głowy, odzież 
wierzchnia, garnitury, spodnie, marynarki, sukienki, spódni-
ce, garsonki, bluzki, swetry, żakiety, bielizna osobista, bielizna 
nocna, szaliki, apaszki, rajstopy, pończochy, skarpety, kostiu-
my kąpielowe i plażowe, rękawice, koszule nocne, szlafroki, 
biustonosze, piżamy, halki, krawaty, 29 flaki, krokiety, chipsy 
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, 
koncentraty, konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki ziem-
niaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mlecz-
ne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, 
przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wy-
roby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa 
suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy, powidła, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa prze-
tworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe 
do spożycia, 30 aromaty do żywności, chipsy zbożowe, wy-
roby z czekolady, czekolada, kukurydza prażona, lody, desery 
lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki zawarte w tej klasie, 
herbata, kakao, ketchup, majonezy, miód, musztarda, przy-
prawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe, prażona kukurydza, 
sorbety, kisiele, budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe, 
wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo, 
esencje do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe, bran-
dy, whisky, wina, wódki, likiery, koktajle alkoholowe, 34 cy-
gara, cygaretki, fajki, papierosy, tytoń, zapalniczki, zapałki, 
35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, infor-
macje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie 
i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja 
personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy 
lojalność i owe, dobór personelu za pomocą metod psy-
chotechniki, organizowanie targów I wystaw handlowych, 
projektowanie reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia 
kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie 
kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie 
informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm za-
granicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobran-
żowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami 
alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami 
i środkami czystości, z odzieżą, z bielizną, z artykułami go-
spodarstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym i elektro-
nicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, 
z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, 
prowadzenie sklepów internetowych, 36 wynajmowanie po-
wierzchni sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i ad-
ministrowania nieruchomościami, doradztwo w sprawach 
finansowych, 39 usługi w zakresie przewozu osób i towarów, 
usługi w zakresie przeładunku, magazynowanie towarów, 
42 tworzenie komputerowych programów informatycznych, 
organizowanie prac nad rozwojem komputerowych pro-
gramów informatycznych, programowanie komputerowe, 
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i programo-
wania komputerowego, projektowanie i prowadzenie kom-
puterowych platform szkoleniowych on-line, projektowanie 
i prowadzenie komputerowych platform interakcyjnych  
on-line, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajaz-
dów, lodziarni, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej 
obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw 
na zamówienie.

(210) 499711 (220) 2019 05 14
(731) SUDER ELŻBIETA TRIKON, Siepraw
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Tri-Kon

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 bramki wejściowe kołowrotowe, 7 kołowroty, 
35 promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 499865 (220) 2019 05 16
(731) INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczepanów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) isg

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sma-
rami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czysz-
czenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z preparatami do czyszczenia, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przed-
siębiorstw produkcyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące produkcji, 37 czyszcze-
nie zbiorników, polerowanie (czyszczenie), czyszczenie ma-
szyn, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, informacja 
o naprawach, informacja o konserwacji sprzętu pomiarowe-
go i urządzeń testujących, instalacja systemów zarządzania 
ruchem, instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, 
konserwacja maszyn przemysłowych, konserwacja maszyn 
do czyszczenia, konserwacja i naprawa zbiorników magazy-
nowych, malowanie i lakierowanie, naprawa filtrów do ma-
szyn i silników, naprawa i konserwacja osi i części do nich, na-
prawa filtrów powietrza wlotowego do maszyn, naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-
-rozładunku, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów 
pomiarowych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
do przetwarzania żywności lub napojów, naprawa lub kon-
serwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, napra-
wa maszyn przemysłowych, naprawa maszyn do obróbki 
odpadów przemysłowych, naprawa maszyn, naprawa osi 
do maszyn, odnowa maszyn i silników zużytych lub częścio-
wo zniszczonych, oczyszczanie strumieniowo-ścierne po-
wierzchni, obróbka przeciwkorozyjna, polerowanie i nada-
wanie połysku, regulowanie i naprawa palników olejowych, 
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, 
przegląd silników, przegląd maszyn serwis maszyn i urzą-
dzeń produkcyjnych, renowacja maszyn, renowacja instalacji 
przemysłowych, remont maszyn, regulowanie palników ole-
jowych, serwisowanie bojlerów przemysłowych, udzielanie 
informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją prze-
mysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, udzielanie in-
formacji związanych z instalacją maszyn, usługi czyszczenia 
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związane ze sprzątaniem przemysłowym, usługi czyszczenia 
przemysłowego, usługi instalacji maszyn, usługi konserwacji 
maszyn, usługi sprzątania, usługi opróżniania [czyszczenia], 
usługi w zakresie smarowania, usługi w zakresie powlekania 
w celu naprawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, 
usługi w zakresie okrywania [zabezpieczania] budynków za-
kładów przemysłowych w celu ich konserwacji, usługi w za-
kresie oczyszczania przez szorowanie, doradztwo inżynieryj-
ne (usługi budowlane), usługi modernizacji i przekształcania 
maszyn, 42 usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla osób 
trzecich, usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, ba-
dania dotyczące technologii budowy maszyn, badania 
inżynieryjne, badania projektów inżynieryjnych, badania 
w dziedzinie technologii prowadzone przez inżynierów, do-
radztwo techniczne dotyczące testowania, doradztwo tech-
niczne w zakresie produkcji, dostarczanie raportów inżynie-
ryjnych, inżynieria mechaniczna, usługi doradcze w zakresie 
inżynierii przemysłowej, udzielanie informacji dotyczących 
inżynierii przemysłowej, testy inżynieryjne, sporządzanie 
raportów technicznych, prowadzenie badań inżynierskich, 
projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie tech-
niczne, pomiary inżynieryjne, usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie anali-
zy konstrukcji, usługi inżynieryjne dotyczące systemów for-
mowania metali, usługi inżynieryjne dotyczące systemów 
operowania metalem, usługi doradztwa technologicznego 
w zakresie analiz budowy maszyn, inżynieria (prace inżynie-
ryjne), inżynieria techniczna, prace inżynieryjne, projektowa-
nie produktów inżynieryjnych, usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania konstrukcji, usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie badań 
i opracowywania w obszarze inżynierii, badania związane 
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysło-
wych, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca 
pracy, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie tech-
nologii informacyjnych, badania z zakresu skomputeryzo-
wanej automatyzacji procesów technicznych, usługi kom-
puterowe do analizy danych, usługi w zakresie badań kom-
puterowych, analizy naukowe wspomagane komputerowo, 
badania techniczne, badania laboratoryjne, badania doty-
czące maszyn przemysłowych, badania technologiczne, mo-
nitorowanie stanu maszyn, monitorowanie stanu smarów, 
laboratoryjne usługi analityczne, opracowywanie procesów 
przemysłowych, opracowywanie maszyn przemysłowych, 
sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych, 
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi analiz prze-
mysłowych wspomaganych komputerowo, udzielanie infor-
macji na temat usług analiz i badań przemysłowych, usługi 
laboratoryjne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi w zakresie 
badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi w za-
kresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie analizy danych 
technicznych, usługi technologiczne w zakresie produkcji, 
usługi pomiarowe, usługi oceny pomiarów, usługi w zakresie 
monitorowania procesów przemysłowych, kontrola maszyn 
i urządzeń przemysłowych, przegląd urządzeń, testowanie 
maszyn, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych.

(210) 500762 (220) 2019 06 05
(731) KOWALSKA ANNA, KOWALSKI RAFAŁ MUSTAF 

MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Łobodno
(540) (znak słowny)
(540) MUSTAF MEDICAL
(510), (511) 5 produkty higieniczne do celów medycznych, 
wchłaniające artykuły higieniczne, chusteczki do celów 
medycznych, higieniczne śliniaki zabiegowe, higieniczne 

serwety ochronne do celów medycznych, chusteczki na-
sączane płynami farmaceutycznymi, bandaże higieniczne, 
waciki do celów medycznych, 10 prześcieradła do badań le-
karskich, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności 
fizjologicznych, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła 
nieprzemakalne dla celów medycznych, prześcieradła ste-
rylne, podkłady higieniczne, 35 usługi agencji importowo-
-eksportowych, agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
zaopatrzenia medycznego mianowicie dla: prześcieradeł 
do celów medycznych, podkładów higienicznych, higienicz-
ne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabie-
gowe, bandaży i wacików higienicznych, chusteczek do ce-
lów medycznych: usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku ze sprzedażą artykułów higienicznych poprzez 
stronę Internetową, usługi w zakresie sprzedaży materiałów 
higienicznych dla celów medycznych.

(210) 500819 (220) 2019 06 06
(731) DIJO BAKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrodzie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Anadolu

(531) 02.01.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, mrożone wyroby pie-
karnicze, tortille, placki, naleśniki, przekąski na bazie tortilli, 
cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, ciasto do pie-
czenia, gotowania i smażenia, artykuły spożywcze ze zbóż.

(210) 500872 (220) 2019 06 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE 

GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAUTILUS GDAŃSK
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(531) 03.09.01, 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 rozrywka: oceanaria [rekreacja], rozryw-
ka w postaci parków wodnych i parków rozrywki, pokazy 
na żywo w celach rozrywkowych.

(210) 500894 (220) 2019 06 07
(731) LASOCKA ZOFIA KRYSTYNA, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAGO

(531) 03.13.02, 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 9 komputery typu all in one, komputery, kompu-
tery przenośne [podręczne], interfejsy komputerowe, moni-
tory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputero-
wy], platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, sprzęt peryferyjny do komputerów.

(210) 501123 (220) 2019 06 13
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., 

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

(531) 26.04.04, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 18 parasole, kijki marszowe, kije trekkingowe, 
laski, akcesoria do parasoli, kijków marszowych, kijów trek-
kingowych i lasek, ujęte w tej klasie, plecaki, torby, portfele, 
portmonetki, kosmetyczki bez wyposażenia, etui na klucze, 
zestawy podróżne jako wyroby skórzane, paski skórzane, pa-
ski do łyżew i rolek, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akce-
soria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie 
sportowe, sportowe nakrycia głowy, części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy zawarte w tej klasie, 28 gry i zabawki, artyku-
ły sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, usługi agencji im-
portowo-eksportowych, pokazy towarów, pokazy towarów 
w celach reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej lub hurtowej, usługi sklepów on-line, pro-
mocja towarów dla osób trzecich, rozprowadzanie próbek, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich (nabywanie 
dóbr i usług dla innych przedsiębiorstw), usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem Internetu, 
następujących towarów: odzież, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia gło-
wy, artykuły sportowe, akcesoria i przyrządy sportowe, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem 
Internetu, następujących towarów: parasole, kije marszowe, 
kijki trekkingowe, laski, akcesoria do parasoli, kijów marszo-
wych, kijków trekkingowych i lasek, plecaki, torby, portfele, 
portmonetki, kosmetyczki bez wyposażenia, etui na klucze, 
zestawy podróżne (wyroby skórzane), paski skórzane, paski 
do łyżew i rolek, akcesoria do odzieży, obuwia, nakryć gło-
wy, elementy odzieży, obuwia, nakryć głowy, gry, zabaw-
ki, artykuły gimnastyczne i sportowe, torby, ochraniacze 

sportowe, plecaki, gry planszowe, rowery, bidony, artykuły 
do pielęgnacji odzieży, poduszki, breloczki, okulary, okulary 
przeciwsłoneczne, zegarki, stopery, krokomierze, środki od-
każające, piłeczki antystresowe, zabawki typu fidget spinner, 
opaski na nadgarstki, paski, rękawiczki, rękawiczki z jednym 
palcem, szaliki, ocieplacze, rowery treningowe, bieżnie, tre-
nażery eliptyczne, ergometry, urządzenia do pomiaru tętna, 
akcesoria do maszyn do ćwiczeń, ławki i klatki do ćwiczeń 
siłowych, maszyny do ćwiczeń siłowych, hantle, obciążniki, 
akcesoria gimnastyczne, ekspandery do ćwiczeń, skakanki, 
przyrządy medyczne, butelki i naczynia do mieszania na-
pojów, ręczniki, bransolety, sprzęt turystyczny, namioty, śpi-
wory, materace, lampy, latarki, meble kempingowe, hamaki, 
lornetki, kompasy, apteczki pierwszej pomocy, torby izoter-
miczne, palniki, krzesiwa i inne źródła energii, elektronika, 
łodzie, wiosła, kaski, torby wodoszczelne, kurtki, skarpetki 
i rękawiczki neoprenowe, rzutki do darta, tarcze do darta, 
akcesoria do gry w darta, gry planszowe, akcesoria do gier 
planszowych, freesbee, latawce, piłki, strzały, łuki, zabawki 
dmuchane, pompki, koła ratunkowe, kamizelki ratunkowe, 
kajaki, materace plażowe, akcesoria rowerowe, ochraniacze 
do jazdy na rowerze, buty do jazdy na rowerze, odzież rowe-
rowa, narzędzia rowerowe, środki chemiczne do pielęgnacji 
roweru, rolki, hulajnogi, rolki przyczepiane do butów, desko-
rolki, rakiety tenisowe, piłki tenisowe, rakiety do badmintona, 
lotki do gry w badmintona, akcesoria do nurkowania, narty, 
buty narciarskie, wiązania narciarskie, kijki narciarskie, deski 
snowboardowe, wieszaki na deski snowboardowe, wiązania 
snowboardowe, łyżwy, opaski fitness na nadgarstek, środki 
odstraszające owady, środki odstraszające kleszcze.

(210) 501138 (220) 2019 06 13
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., 

Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NORDWAY

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 4 wosk do nart, 8 narzędzia ręczne do ostrzenia 
łyżew, narzędzia ręczne, mianowicie naciągacze do sznuro-
wadeł butów oraz łyżew, skrobaki do nart, przyrządy, także 
z korka, do nakładania na ślizg wosku do nart oraz do pole-
rowania i pielęgnacji ślizgu, narzędzia ręczne, w tym łopa-
ty, toporki, sztućce ujęte w tej klasie, 9 kaski hokejowe, kaski 
ochronne, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, kompa-
sy jako przyrządy pomiarowe, maski osłaniające twarz mon-
towane do kasków hokejowych, 18 plecaki, torby na kółkach, 
torby na biodra, w tym przeznaczone do noszenia butelek 
i termosów, torby sportowe, torby ujęte w tej klasie, portmo-
netki, 19 płytki podłogowe, niemetalowe, podłogi nieme-
talowe, gumowe pokrycia podłogowe, plastikowe pokrycia 
podłogowe, rolety zewnętrzne, niemetalowe i nietekstylne, 
20 meble, w tym meble kempingowe, łóżka, stoły, krzesła, 
dywany turystyczne, materace, pałąki i maszty do namiotów, 
niemetalowe, półki wiszące i organizery do namiotów, 21 bu-
telki na wodę, bidony sportowe sprzedawane puste, butelki 
na napoje dla sportowców, torby izotermiczne, pojemniki 
izotermiczne, plecaki izotermiczne, kubki, kufle do piwa, 
również turystyczne, miski, również turystyczne, naczynia, 
również turystyczne, wyroby garncarskie, również turystycz-
ne, garnki, również turystyczne, przybory kuchenne, również 
turystyczne, zastawa stołowa, zawarta w tej klasie, termosy, 
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kubki podróżne, naczynia do napojów, również turystyczne, 
przybory do wypieków, również turystyczne, naczynia cera-
miczne, również turystyczne, grille kempingowe, elementy 
podtrzymujące ruszt, 22 namioty kempingowe, markizy 
z materiałów tekstylnych i syntetycznych, 24 śpiwory, wkład-
ki do śpiwora, kapy na łóżka, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, 
obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, buty narciarskie, 
spodnie, stuptuty jako ochraniacze zakładane na buty, swe-
try, kombinezony, kurtki, skarpetki, rękawice, podwiązki i szel-
ki, pasy do getrów hokejowych, czapki jako nakrycia głowy, 
szarfy (do ubrania), szaliki, apaszki i chustki na szyję, szorty 
hokejowe, opaski na głowę, raki do butów, 26 sznurowadła, 
w tym sznurowadła do butów łyżwiarskich i rolek, przepaski 
do włosów, opaski na ramię, 28 gry i zabawki, artykuły spor-
towe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, uchwyty 
do noszenia nart i kijków, ochraniacze krocza jako artykuły 
sportowe, ochraniacze na szyję jako artykuły sportowe, kije 
hokejowe, łyżwy, w tym łyżwy fitness, rolki, w tym rolki fit-
ness, łyżwy figurowe, rolki figurowe, łyżwy, łyżwy do hoke-
ja na lodzie, wiązania do nart biegowych, zapięcia do nart 
do spinania ze sobą nart na czas ich przechowywania lub 
transportu, w tym rzepy do nart, talerzyki do kijków narciar-
skich, zapobiegające zapadaniu się kijków w śnieg, owijki 
do kijów hokejowych, narty biegowe, ochraniacze na klat-
kę piersiową jako artykuły sportowe, ochraniacze na kolana 
jako artykuły sportowe, ochraniacze na łokcie jako artykuły 
sportowe, ochraniacze na twarz, do użytku sportowego, kijki 
narciarskie, rękawice hokejowe, rączki do kijków narciarskich, 
torby przeznaczone do transportu i przechowywania łyżew, 
paski do kijków narciarskich, zaczepiane o nadgarstek, gumki 
typu flexor do wiązań narciarskich, torby do przechowywa-
nia nart, pokrowce przeznaczone do transportu i przecho-
wywania łyżew, krążki hokejowe, krótkie spodenki z ochra-
niaczem krocza jako artykuły sportowe, nagolenniki jako ar-
tykuły sportowe, w tym nagolenniki do gry w hokeja, maski 
osłaniające twarz do użytku sportowego, maski ochronne 
do użytku sportowego, torby do sprzętu sportowego, po-
krowce do sprzętu sportowego.

(210) 501552 (220) 2019 06 26
(731) FALLWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FallWork AGENCJA PRACY

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.13, 26.11.02, 
26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje re-
klamowe, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu 
za pomocą metod psychotechnicznych, dobór i rekrutacja 
personelu, doradztwo handlowe, doradztwo w dziedzinie 
spraw kadrowych, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonalnego, doradztwo w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi, agencje eksportowe i importowe, agencje infor-
macji handlowej, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, systematyzacja danych komputerowych baz 
danych, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
outsourcing [doradztwo handlowe], dobór personelu za po-
mocą metod psychotechnicznych, rekrutacja personelu, po-
średnictwo pracy, w tym pracy tymczasowej, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej poprzez projektowanie 

kadrowo-płacowe, public relations, agencje public relations, 
reklama, rekrutacja personelu, usługi outsourcingu kadrowo 
– płacowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi w zakresie 
ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trze-
cich, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, kompila-
cja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompi-
lacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako 
strony internetowe, pośrednictwo w zakresie reklamy, udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie analiz 
sprzedaży, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, udostępnianie katalogów witryn interneto-
wych osób trzecich w celu upraszczania transakcji bizneso-
wych, udostępnianie on-line przewodników reklamowych 
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących 
handel on-line w Internecie.

(210) 501553 (220) 2019 06 26
(731) FALLWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) FALLWORK
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje rekla-
mowe, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu za po-
mocą metod psychotechnicznych, dobór i rekrutacja perso-
nelu, doradztwo handlowe, doradztwo w dziedzinie spraw 
kadrowych, doradztwo w zakresie zarządzania personalne-
go, doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, 
agencje eksportu i importu , informacja agencje handlowe, 
pozyskiwanie danych do komputerowych bazy danych, sys-
tematyzacja danych do komputerowych baz danych, mar-
keting, uaktualnianie materiałów reklamowych, outsourcing 
[doradztwo handlowe], dobór personelu za pomocą metod 
psychotechnicznych, rekrutacja personelu, pośrednictwo 
pracy, w tym pracy tymczasowej, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej poprzez projektowanie kadrowo-
-płacowe, public relations, agencje public relations, reklama, 
rekrutacja personelu, usługi outsourcingu kadrowo - płaco-
wego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, dystrybu-
cja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi w zakresie ogło-
szeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, 
usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony 
internetowe, pośrednictwo w zakresie reklamy, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, udostępnianie analiz sprzeda-
ży, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w In-
ternecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych 
osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, 
udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawie-
rających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel 
on-line w Internecie.

(210) 502135 (220) 2019 07 11
(731) PETRUK WOJCIECH, ROSIŃSKA-PETRUK ANNA 

STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ DUODENT SPÓŁKA CYWILNA, 
Międzyrzec Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) duodent
(510), (511) 44 kompleksowe usługi dentystyczne.

(210) 502299 (220) 2019 07 15
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Luxuri Caramel Fudge ORIGINAL CARAMEL FUDGE 
The Original QUALITY TRADE MARK ORIGINAL AL 
MADDAH Since 1951 Saeed M. Al-Maddah

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.04.02, 06.01.04, 25.07.17, 26.01.02, 
26.01.06, 26.01.18, 25.01.05

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

(210) 502318 (220) 2019 07 15
(731) NAWROT HANNA ANIMAL POINT, Dąbrówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANIMAL POINT SKLEP ZOOLOGICZNY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.06.03, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 28 zabawki dla zwierząt domowych, zabaw-
ki wypchane, wędki, żyłki wędkarskie, więcierze [pułapki 
na ryby], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, śmieszne 
gadżety do zabawy, sztuczne przynęty wędkarskie, sprzęt 
wędkarski, spławiki wędkarskie, podbieraki dla wędkarz, 
kołowrotki wędkarski, haczyki wędkarskie, czujniki brania 
[sprzęt wędkarski], 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodow-
li, płody rolne i z akwakultury produkty ogrodnicze i leśne, 
karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt.

(210) 502324 (220) 2019 07 16
(731) NIETO-RASIŃSKI DAVID, NIETO-KUCZYŃSKA DOROTA 

PRZYSTANEK EDU SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLORIN COLORADO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 04.05.04
(510), (511) 16 publikacje, druki, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, 41 publikowanie książek, publikowanie broszur 
do nauki, informacja o edukacji, nauczanie języków obcych, 
nauczanie języków obcych według własnej metody, organi-
zowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, tłumaczenia.

(210) 502489 (220) 2019 07 19
(731) SZCZERKOWSKA-MALINOWSKA AGATA CENTRUM 

DIETETYKI I ZDROWIA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CENTRUM DIETETYKI ŻYWIENIA I ZDROWIA  
www.jemzdrowo.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.16, 
26.11.01, 26.11.13

(510), (511) 44 usługi doradcze związane z dietą, profesjo-
nalne doradztwo związane z dietą.

(210) 502519 (220) 2019 07 19
(731) NINGBO VIGA INTERNATIONAL CO., LTD., Ningbo, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGA

(531) 27.05.01, 03.01.14
(510), (511) 28 zabawki, klocki do zabawy [konstrukcyjne], 
gra w domino, łóżka dla lalek, układanki [puzzle], pojazdy 
do zabawy, gry planszowe, ozdoby choinkowe, z wyjątkiem 
artykułów oświetleniowych i słodyczy, domki dla lalek, gry, 
ubrania dla lalek, pokoje dla lalek, kalejdoskopy, konfetti.

(210) 502552 (220) 2019 07 22
(731) ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diverse ExtremeTeam.com

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje bezalko-
holowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje 
proteinowe, woda, soki, lemoniada, syropy, esencje i inne 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 502643 (220) 2019 07 23
(731) BARTNICZAK ANNA CENTRUM ZAOPATRZENIA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZ CEZETA

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, opakowania z faktury, 
pudełka i pudła tekturowe, opakowania kurierskie, etykie-
ty papierowe, folie z tworzywa sztucznego do pakowania, 
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naklejki adresowe, 35 zgromadzenie opakowań z karto-
nu i z faktury, pudełek i pudeł z tektury, celem oferowania 
i sprzedaży hurtowej i detalicznej.

(210) 502669 (220) 2019 07 24
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SESaMO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 11.03.08, 11.03.20, 05.07.01, 05.07.21, 
05.07.22

(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) 502709 (220) 2019 07 25
(731) BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIAN 

GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hotel Kahlberg K

(531) 18.03.01, 01.15.24, 24.01.03, 24.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.21, 27.05.25

(510), (511) 3 kremy do skóry, mleczka kąpielowe, mleczka 
do opalania, pudry,  pomadki i połyski do ust, olejki i esen-
cje eteryczne do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, 
zestawy kosmetyków, szminki, zmywacze do lakierów, 
sztuczne paznokcie, preparaty i zdobienia do pielęgnacji 
paznokci,  perfumowane mydła, dezodoranty, szampony, 
30 batony, biszkopty, budynie, bułki, chleb, ciasta i ciastka, 
cukier, cukierki, czekolada, drożdże, herbata, kakao, kasze 
spożywcze, kawa, lody spożywcze, majonezy, makaro-
ny, mąka spożywcza, miód, musztarda, ocet, paszteciki, 
pieprz, płatki zbożowe, przyprawy, ryż, słodycze, sosy, 
sól kuchenna, suchary, ziele angielskie, 32 bezalkoholo-
we napoje z soków owocowych, napoje bezalkoholowe, 
piwo, soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, 
woda mineralna i gazowana, 33 napoje alkoholowe z wy-
jątkiem piwa, 43 hotele, domy turystyczne, motele, domy 
opieki dla ludzi w podeszłym wieku, rezerwacje kwater, 
restauracje, stołówki, bary i inne usługi gastronomicz-
ne, kawiarnie, kafejki internetowe, eksploatacja terenów 
kempingowych, usługi w zakresie zakwaterowywania 
obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia, 
wypożyczanie namiotów i innego sprzętu turystycznego, 
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy 
stołowej, 44 usługi salonów piękności, a w tym zabiegi 
kosmetyczne obejmujące: masaże, makijaże, manicure, 
pedicure, depilacja, kosmetyka medyczna, usługi w za-
kresie dermatologii kosmetycznej jak: usuwanie znamion, 

brodawek, plam starczych, tatuowanie, usługi w zakresie 
odnowy biologicznej, fizjoterapia, salony fryzjerskie, sola-
ria, leczenie nadwagi i otyłości, porady dietetyczne, domy 
dla rekonwalescentów,usługi  domów  opieki , usługi den-
tystyczne, salony fryzjerskie, układanie kompozycji kwia-
towych, wykonywanie wieńców.

(210) 502786 (220) 2019 07 26
(731) E. & J. Gallo Winery, Modesto, US
(540) (znak słowny)
(540) CARLO ROSSI ICE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 502791 (220) 2019 07 26
(731) ENCORE+FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biu-
rowego, analiza kosztów, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, reklama, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie 
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicz-
nego, pośrednictwo w zakresie majątku nieruchomego, 
dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomo-
ści, wynajmowanie nieruchomości, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, pobieranie czynszów, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi 
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz 
zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem 
nieruchomości, usługi finansowe związane z nieruchomo-
ściami, inwestycje związane z nieruchomościami, inwesty-
cje kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji 
budowanych, 37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia 
obiektów handlowych, usługi napraw oraz konserwacji bu-
dynków handlowych, nadzór budowany, doradztwo inży-
nieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, 
instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń 
biurowych, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa 
wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamanio-
wych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpoża-
rowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych, 
elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porząd-
kowe, usługi sprzątania obiektów handlowych.

(210) 503025 (220) 2019 08 01
(731) TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.06, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5  suplementy diety dla ludzi.

(210) 503052 (220) 2019 08 01
(731) PORAZIŃSKA KALINA, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIOSK RUCHU

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 26.05.12
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka, sport.

(210) 503054 (220) 2019 08 02
(731) WYDAWNICTWO GREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pewniak na teście

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01, 24.15.08, 18.07.09
(510), (511) 16 książki, książki (podręcznik), książki beletry-
styczne, książki edukacyjne, książki dla dzieci, książki do dyk-
tand, książki z grafiką, książki z opowiadaniami, ochronne 
okładki na książki, obwoluty papierowe na książki, książki 
z zadaniami dla dzieci, książki dla dzieci z elementami au-
dio, 35 reklama i marketing, reklama zewnętrzna, banerowa, 
radiowa, w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacji, reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej książek, książek beletry-
stycznych, książek edukacyjnych, podręczników, książek dla 
dzieci, książek do dyktand, książek z grafiką, książek z opo-
wiadaniami, książek z zadaniami dla dzieci, książek dla dzieci 
z elementami audio, sprzedaż detaliczna i hurtowa obwolut 
papierowych na książki, okładek na książki.

(210) 503071 (220) 2019 08 02
(731) WIŚNIEWSKA MAGDALENA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VET - DENT - Centrum Stomatologii i Ortodoncji 

Weterynaryjnej wraz z gabinetem weterynaryjnym, 
lecznicą weterynaryjną, kliniką weterynaryjną 
i przychodnią weterynaryjną.

(510), (511) 44 usługi medyczne, weterynaryjne, usługi 
w zakresie pielęgnacji zwierząt, stomatologia weterynaryj-
na, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stoma-
tologią, akupunktura, ambulatoryjna opieka medyczna, ba-

dania genetyczne zwierząt, badania genetyczne zwierząt 
do celów diagnostyki lub leczenia, chirurgia weterynaryjna, 
doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, doradztwo specja-
listyczne w zakresie rolnictwa, doradztwo rolnicze, doradz-
two techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli ryb, krewe-
tek i innych hodowlanych organizmów morskich, doradztwo 
w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo 
związane z hodowlą zwierząt, doradztwo związane ze sto-
matologią, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, hodowla 
koni czystej krwi, hodowla psów, hodowla zwierząt, kliniki, 
kliniki dla zwierząt, konsultacje dentystyczne, konsultacje 
medyczne, kontrola inwazji pcheł [w rolnictwie], konsultacje 
w zakresie rolnictwa, masaż dla psów, masaż koni, monitoro-
wanie pacjentów, opieka nad ptakami, opieka nad rybami, 
opieka nad zwierzętami, pielęgnacja urody zwierząt, podku-
wanie koni i pielęgnacja kopyt końskich, poradnictwo diete-
tyczne, ponowne zasiedlanie i konserwacja dzikich zwierząt, 
pomoc stomatologiczna, porady w zakresie farmakologii, 
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne 
doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo 
w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo zwią-
zane z dietą, przechowywanie komórek macierzystych, spe-
cjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, 
sterylizacja zwierząt, stomatologia weterynaryjna, strzyżenie 
psów, strzyżenie zwierząt, sztuczne zapłodnienie zwierząt, 
stomatologia z sedacją, świadczenie usług badań przesie-
wowych w celu wykrywania nowotworu płuc, świadczenie 
usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotwo-
rów, świadczenie usług medycznych, tatuowanie zwierząt 
w celach identyfikacyjnych, tępienie szczurów w rolnictwie, 
tępienie szkodników w rolnictwie, tępienie szkodników 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, tępienie szkodników 
w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tera-
pia z udziałem zwierząt [zooterapia], udzielanie informacji 
dotyczących ptaków, udzielanie informacji dotyczących 
akupunktury, udzielanie informacji dotyczących przygoto-
wywania i wydawania leków, udzielanie informacji dotyczą-
cych badań fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących 
chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących usług we-
terynaryjnych, udzielanie informacji na temat stomatologii, 
udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, udzielanie 
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywienio-
wego, udzielanie informacji on-line na temat usług związa-
nych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi ana-
liz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi 
badań krwi, usługi chirurgów weterynarzy, usługi chirurgii 
weterynaryjnej, usługi czyszczenia zębów, usługi denty-
styczne, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi dorad-
cze w zakresie dietetyki, usługi doradcze związane z opieką 
nad zwierzętami, usługi doradcze związane z opieką nad 
ptakami, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzę-
tami domowymi, usługi doradcze związane z opieką nad 
rybami, usługi fizjoterapii, usługi hodowli, usługi hodowli ko-
tów, usługi hodowli ryb, usługi hodowli świń, usługi hodowli 
zwierząt, usługi hodowli koni, usługi hodowli i prowadzenia 
stadnin, usługi hodowli drobiu, usługi hodowli bydła, usługi 
lekarskie, usługi mycia zwierząt domowych, usługi obrazo-
wania medycznego, usługi podkuwaczy koni, usługi pszcze-
larskie, usługi rentgenowskie, usługi salonów piękności dla 
zwierząt domowych, usługi stadniny koni, usługi stadniny 
koni i hodowli koni, usługi szpitali dla zwierząt domowych, 
usługi testowania wydajności zwierząt, usługi terapii za po-
mocą komórek macierzystych, usługi terapii mikroigłowej, 
usługi terapii autogenicznej, usługi terapeutyczne, usługi 
ustalania racji żywieniowych dla zwierząt, usługi w zakresie 
akupunktury, usługi w zakresie akwakultury, usługi w zakre-
sie analiz medycznych, usługi w zakresie audiologii, usługi 
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w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie chowu owiec, 
usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakre-
sie eutanazji ofiar wypadków wśród dzikich zwierząt, usługi 
w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, usługi w zakre-
sie hodowli owadów, usługi w zakresie hydroterapii, usługi 
w zakresie inwentaryzacji dzikiej zwierzyny, usługi w zakresie 
krioterapii, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi 
w zakresie obsługi wypadków z udziałem dzikich zwierząt, 
usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 
w zakresie opieki nad ptakami domowymi, usługi w zakresie 
opieki nad rybkami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji 
zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, 
usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i le-
śnictwa, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie tatu-
ażu, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, 
usługi weterynaryjne, usługi weterynaryjne i rolnicze, usłu-
gi zapładniania zwierząt metodą in vitro, usługi zwalczania 
szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wetery-
naryjne usługi doradcze, wykonywanie badań medycznych, 
wydawanie środków farmaceutycznych, wynajem sprzętu 
do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, wypoży-
czanie hodowlanych zwierząt gospodarskich, wypożyczanie 
instrumentów chirurgicznych, wypożyczanie instrumentów 
stomatologicznych, wypożyczanie instrumentów weteryna-
ryjnych, wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, za-
biegi higieniczne dla zwierząt, wypożyczanie instrumentów 
medycznych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, 
zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, znakowanie zwierząt, zwie-
rzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne -), zwierzęta (hodowla 
-), zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne -), zwalczanie plagi pcheł 
w rolnictwie, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie, zwal-
czanie szkodników w rolnictwie, zwalczanie termitów w rol-
nictwie.

(210) 503072 (220) 2019 08 02
(731) WIŚNIEWSKA MAGDALENA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VET-DENT stomatologia weterynaryjna

(531) 02.09.10, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, weterynaryjne, usługi 
w zakresie pielęgnacji zwierząt, stomatologia weterynaryj-
na, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stoma-
tologią, akupunktura, ambulatoryjna opieka medyczna, ba-
dania genetyczne zwierząt, badania genetyczne zwierząt 
do celów diagnostyki lub leczenia, chirurgia weterynaryjna, 
doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, doradztwo specja-
listyczne w zakresie rolnictwa, doradztwo rolnicze, doradz-
two techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli ryb, krewe-
tek i innych hodowlanych organizmów morskich, doradztwo 
w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo 
związane z hodowlą zwierząt, doradztwo związane ze sto-
matologią, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, hodowla 
koni czystej krwi, hodowla psów, hodowla zwierząt, kliniki, 
kliniki dla zwierząt, konsultacje dentystyczne, konsultacje 

medyczne, kontrola inwazji pcheł [w rolnictwie], konsultacje 
w zakresie rolnictwa, masaż dla psów, masaż koni, monitoro-
wanie pacjentów, opieka nad ptakami, opieka nad rybami, 
opieka nad zwierzętami, pielęgnacja urody zwierząt, podku-
wanie koni i pielęgnacja kopyt końskich, poradnictwo diete-
tyczne, ponowne zasiedlanie i konserwacja dzikich zwierząt, 
pomoc stomatologiczna, porady w zakresie farmakologii, 
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne 
doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo 
w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo zwią-
zane z dietą, przechowywanie komórek macierzystych, spe-
cjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, 
sterylizacja zwierząt, stomatologia weterynaryjna, strzyżenie 
psów, strzyżenie zwierząt, sztuczne zapłodnienie zwierząt, 
stomatologia z sedacją, świadczenie usług badań przesie-
wowych w celu wykrywania nowotworu płuc, świadczenie 
usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotwo-
rów, świadczenie usług medycznych, tatuowanie zwierząt 
w celach identyfikacyjnych, tępienie szczurów w rolnictwie, 
tępienie szkodników w rolnictwie, tępienie szkodników 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, tępienie szkodników 
w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tera-
pia z udziałem zwierząt [zooterapia], udzielanie informacji 
dotyczących ptaków, udzielanie informacji dotyczących 
akupunktury, udzielanie informacji dotyczących przygoto-
wywania i wydawania leków, udzielanie informacji dotyczą-
cych badań fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących 
chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących usług we-
terynaryjnych, udzielanie informacji na temat stomatologii, 
udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, udzielanie 
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywienio-
wego, udzielanie informacji on-line na temat usług związa-
nych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi ana-
liz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi 
badań krwi, usługi chirurgów weterynarzy, usługi chirurgii 
weterynaryjnej, usługi czyszczenia zębów, usługi denty-
styczne, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi dorad-
cze w zakresie dietetyki, usługi doradcze związane z opieką 
nad zwierzętami, usługi doradcze związane z opieką nad 
ptakami, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzę-
tami domowymi, usługi doradcze związane z opieką nad 
rybami, usługi fizjoterapii, usługi hodowli, usługi hodowli ko-
tów, usługi hodowli ryb, usługi hodowli świń, usługi hodowli 
zwierząt, usługi hodowli koni, usługi hodowli i prowadzenia 
stadnin, usługi hodowli drobiu, usługi hodowli bydła, usługi 
lekarskie, usługi mycia zwierząt domowych, usługi obrazo-
wania medycznego, usługi podkuwaczy koni, usługi pszcze-
larskie, usługi rentgenowskie, usługi salonów piękności dla 
zwierząt domowych, usługi stadniny koni, usługi stadniny 
koni i hodowli koni, usługi szpitali dla zwierząt domowych, 
usługi testowania wydajności zwierząt, usługi terapii za po-
mocą komórek macierzystych, usługi terapii mikroigłowej, 
usługi terapii autogenicznej, usługi terapeutyczne, usługi 
ustalania racji żywieniowych dla zwierząt, usługi w zakresie 
akupunktury, usługi w zakresie akwakultury, usługi w zakre-
sie analiz medycznych, usługi w zakresie audiologii, usługi 
w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie chowu owiec, 
usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakre-
sie eutanazji ofiar wypadków wśród dzikich zwierząt, usługi 
w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, usługi w zakre-
sie hodowli owadów, usługi w zakresie hydroterapii, usługi 
w zakresie inwentaryzacji dzikiej zwierzyny, usługi w zakresie 
krioterapii, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi 
w zakresie obsługi wypadków z udziałem dzikich zwierząt, 
usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 
w zakresie opieki nad ptakami domowymi, usługi w zakresie 
opieki nad rybkami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji 
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zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, 
usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i le-
śnictwa, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie tatu-
ażu, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, 
usługi weterynaryjne, usługi weterynaryjne i rolnicze, usłu-
gi zapładniania zwierząt metodą in vitro, usługi zwalczania 
szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wetery-
naryjne usługi doradcze, wykonywanie badań medycznych, 
wydawanie środków farmaceutycznych, wynajem sprzętu 
do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, wypoży-
czanie hodowlanych zwierząt gospodarskich, wypożyczanie 
instrumentów chirurgicznych, wypożyczanie instrumentów 
stomatologicznych, wypożyczanie instrumentów weteryna-
ryjnych, wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, za-
biegi higieniczne dla zwierząt, wypożyczanie instrumentów 
medycznych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, 
zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, znakowanie zwierząt, zwie-
rzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne -), zwierzęta (hodowla 
-), zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne -), zwalczanie plagi pcheł 
w rolnictwie, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie, zwal-
czanie szkodników w rolnictwie, zwalczanie termitów w rol-
nictwie.

(210) 503211 (220) 2019 08 06
(731) APP WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
(540) (znak słowny)
(540) SMSPLANET
(510), (511) 38 transmisja krótkich wiadomości [SMS], ob-
razów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych 
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
usługi krótkich wiadomości tekstowych [SMS], komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, przesyłanie 
wiadomości, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiado-
mości, poczta elektroniczna, wynajem sprzętu telekomuni-
kacyjnego, usługi telekomunikacyjne, łączność telefoniczna, 
przesyłanie informacji, usługi wysyłania wiadomości teksto-
wych, obrazowych i multimedialnych w imieniu zlecenio-
dawcy.

(210) 503219 (220) 2019 08 06
(731) GOOD MORNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, do-
mów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi 
w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, 
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 
zakwaterowania (-udostępnianie), usługi wynajmowania sal 
na sympozja, konferencje, szkolenia, usługi kawiarni, stołó-
wek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi ca-
teringowe, organizacja przyjęć [żywność i napoje].

(210) 503263 (220) 2019 08 07
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Nanosept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i sub-
stancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone 
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerało-
we, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, 
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, 
kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki der-
matologiczne, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla lu-
dzi, leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, 
mydła lecznicze, preparaty z mikroelementami dla ludzi 
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele 
do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napa-
ry do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suple-
menty mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, 
herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrun-
kowe, opatrunki odkażające,materiały i środki sanitarne i hi-
gieniczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty 
antyseptyczne, maści antyseptyczne, środki antyseptyczne 
do pielęgnacji ran, antyseptyczne opatrunki w płynie, spraye 
antyseptyczne.

(210) 503268 (220) 2019 08 07
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Nanosept R91
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i sub-
stancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone 
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerało-
we, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, 
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, 
kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki der-
matologiczne, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla lu-
dzi, leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, 
mydła lecznicze, preparaty z mikroelementami dla ludzi 
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele 
do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napa-
ry do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suple-
menty mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, 
herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrun-
kowe, opatrunki odkażające,materiały i środki sanitarne i hi-
gieniczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty 
antyseptyczne, maści antyseptyczne, środki antyseptyczne 
do pielęgnacji ran, antyseptyczne opatrunki w płynie, spraye 
antyseptyczne.

(210) 503324 (220) 2019 08 09
(731) STOKOWSKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2PANDAS
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(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.13, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 18 parasole, plecaki, przywieszki do bagażu, 
sakwy, torby, torebki, walizki, 25 nakrycia głowy, obuwie, 
odzież.

(210) 503348 (220) 2019 08 09
(731) ONYX ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONYX ASSET MANAGEMENT

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, 36 inwestowanie kapi-
tału w nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem nie-
ruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
pobieranie czynszu, organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, zarządzanie nieruchomością, wynajmowanie pomiesz-
czeń biurowych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biuro-
wymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z cen-
trami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, 37 budowa nieru-
chomości komercyjnych.

(210) 503459 (220) 2019 08 14
(731) PATEREK SYLWESTER ŚWIAT ROBOTYKI, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT ROBOTYKI POMYSŁ NAUKA INNOWACJE

(531) 15.07.04, 26.01.04, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongre-
sów, sympozjów, organizowanie konkursów w zakresie edu-
kacji i rozrywki, usługi klubowe jak rozrywka, nauczanie, kon-
kursy dla dzieci z „robotyki i programowania”, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, nauczanie 
indywidualne, udostępnianie sprzętu, know-how do zabaw 
i nauki z robotyki, informacja o edukacji oraz komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
opracowanie scenariuszy, planów zajęć, redagowanie tek-
stów pisanych, innych niż reklamowe.

(210) 503471 (220) 2019 08 14
(731) JOGO - ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moje mleko

(531) 02.09.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, nabiał i substytu-
ty nabiału, mleko skondensowane, mleko odtłuszczone, mle-
ko o różnych smakach, napoje sporządzone z mleka, napoje 
na bazie mleka, napoje zawierające mleko, mleko w prosz-
ku, jogurty, jogurty smakowe, jogurty o niskiej zawartości 
tłuszczu, ser twarogowy, biały ser, napoje mleczne, napoje 
z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje na bazie 
jogurtu, produkty serowarskie, przetworzone artykuły spo-
żywcze pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze jadalne, desery 
jogurtowe, desery mleczne, batony spożywcze, potrawy 
i produkty na bazie nabiału, śmietana, maślanka, kefir, mlecz-
ko i śmietanka do napoi.

(210) 503497 (220) 2019 08 14
(731) SZCZYREK TOMASZ PAWEŁ SPECJALISTYCZNE 

SZKOLENIA STRZELECKIE RED POINT SPECIALIST 
SECURITY SERVICES RED POINT CROSS LINE STEEL 
TARGETS PRODUCTION SMART FOX BREACHING 
SOLUTIONS, Ropczyce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE SSS RED 

POINT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.10, 23.03.03
(510), (511) 41 szkolenia w bazach wojskowych, szkolenia 
edukacyjne, prowadzenie warsztatów (szkolenia), usługi 
szkolenia zawodowego, usługi szkolenia personelu, szkole-
nia dla dorosłych, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia dla, 
organizowanie programów szkolenia młodzieży, udzielanie 
kursów szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia 
zawodowego, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeń-
stwa, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, szkole-
nia w zakresie kwalifikacji zawodowych.

(210) 503512 (220) 2019 08 14
(731) RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) esportmania
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie 
użytkowe do telefonów komórkowych, filmy animowane, 
filmy kinematograficzne, filmy wideo, publikacje elektro-
niczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publi-
kacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
pobieralne gry komputerowe, oprogramowanie społecz-
nościowe, platformy oprogramowania komputerowego dla 
sieci społecznościowych, programy gier komputerowych 
do pobierania, programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mo-
bilne, podcasty, oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnia-
nie mediów elektronicznych za pośrednictwem Internetu, 
28 gry sportowe, 35 reklama, zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 
reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów 
licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzenia-
mi sportowymi, promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów 
z zawodami sportowymi, usługi zarządzania społecznością 
on-line, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie 
mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi in-
formacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczo-
ne on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, udostępnianie powierzchni reklamowej, wy-
najem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, udostępnianie katalogów informacji biznesowych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostarcza-
nie informacji marketingowych, gromadzenie informacji dla 
firm, udostępnianie biznesowych informacji statystycznych, 
gromadzenie informacji związanych z reklamą, gromadzenie 
informacji dotyczących badań rynku, kompilacja informacji 
w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputero-
wych bazach danych, badania statystyczne przedsiębiorstw, 
przygotowywanie dokumentów reklamowych, reklamy on-
-line, analizy i raporty statystyczne, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, 36 sponsorowanie działalności sporto-
wej, 38 zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie 
dostępu do baz danych on-line, elektroniczna transmisja 
danych, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z porta-
lami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do portali 
w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i porta-
li, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [porta-
lu] w sieciach komputerowych, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali interneto-
wych, poczta elektroniczna, udostępnianie forów interneto-
wych on-line, udostępnianie forów on-line do komunikacji 
w dziedzinie gier elektronicznych, fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, usługi pokojów rozmów 
[chatroom] dla serwisów społecznościowych, przesyłanie 
informacji cyfrowych, zapewnianie dostępu do informacji 
w Internecie, podcasting, usługi transmisyjne w sieci www 
[webcasting], udostępnianie komputerowej bazy danych, 
transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów elektro-

nicznych, 41 rozrywka, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udzie-
lanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, 
usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, publi-
kacja elektroniczna on-line periodyków i książek, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie książek, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, publikowanie, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, 
udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu 
publikacji, które mogą być przeglądane, publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie czasopism, 
publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie 
tekstów, publikowanie czasopism elektronicznych, publiko-
wanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism, publikacja i redagowanie ma-
teriałów drukowanych, publikacja kalendarzy imprez, reda-
gowanie tekstów pisanych, usługi w zakresie publikowania 
on-line, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizacja webinariów, usługi rozrywkowe, 
udostępnianie filmów nie do pobrania, dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, udostępnianie informacji on-line dotyczących 
użytkowników gier, udostępnianie informacji z zakresu roz-
rywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udo-
stępnianie informacji on-line na temat strategii gier kom-
puterowych i wideo i powiązanych produktów, informacja 
o rozrywce, szkolenia sportowe, usługi sportowe, produkcja 
imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i za-
wodów sportowych, organizowanie konkursów sportowych, 
produkcja konkursów sportowych, usługi klubów sporto-
wych, organizowanie turniejów sportowych, przeprowadza-
nie wydarzeń sportowych, organizowanie imprez sporto-
wych, zawodów i turniejów sportowych, usługi edukacyjne 
dotyczące sportu, informacje na temat sportu, usługi spor-
towe i kulturalne, informacje dotyczące edukacji sportowej, 
organizowanie zawodów e-sportowych, usługi rozrywko-
we związane ze sportem, udzielanie informacji związanych 
ze sportem, udostępnianie aktualności związanymi ze spor-
tem, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakre-
sie zakładów sportowych, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, usługi w zakresie notowań wyników 
sportowych, usługi w zakresie zakładów sportowych on-line, 
udostępnianie biuletynów on-line w dziedzinie rozrywki 
sportowej, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomo-
cą strony internetowej, usługi w zakresie nabywania biletów 
na imprezy sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia sportowe, usługi w zakresie informa-
cji sportowej, dostarczanie informacji na temat aktywności 
sportowych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pośrednictwem Internetu, udostępnianie gry kompu-
terowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, 42 inte-
raktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom 
publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami 
w trybie on-line, hosting treści cyfrowych, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputero-
wego nie do pobrania, usługi doradztwa specjalistyczne-
go w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi 
doradztwa w dziedzinie projektowania oprogramowania 
komputerowego, projektowanie graficzne, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, in-
stalacja i utrzymanie programów komputerowych, badania 
w dziedzinie mediów społecznościowych, tymczasowe 
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elektroniczne przechowywanie informacji i danych, doradz-
two i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputero-
wych, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi 
tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą 
aplikacji mobilnych do pobrania.

(210) 503520 (220) 2019 08 15
(731) LIFEGUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ełk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LifeGUARD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.24, 26.04.13
(510), (511) 9 akcesoria ratunkowe wodne samopompujące 
się pasy ratunkowe wodne samopompujące się koła ratun-
kowe wodne kamizelki ratunkowe samopompujące się ka-
mizelki ratunkowe wodne urządzenia ratunkowe.

(210) 503534 (220) 2019 08 16
(731) HETMAN KRZYSZTOF KORZEP, WIESŁAW KORZEP, 

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA JAWNA, 
Kolno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HETMAN

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.07.01
(510), (511) 9 akumulatory, anteny, aparaty fotograficzne, 
alidady (części składowe przyrządów optycznych), aplikacje 
komputerowe do pobrania, buty chroniące przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice azbestowe 
do ochrony przed wypadkami, azbestowa odzież chroniąca 
przed ogniem, przyrządy kontrolne do bojlerów, ciemnie 
fotograficzne, ekierki pomiarowe, urządzenia regulacyjne 
do ciepła, mierniki ciśnienia, urządzenia do cyrklowania sto-
sowane w krawiectwie, aparaty do rejestracji czasu, elek-
trody do spawania, filtry do masek do oddychania, gaśnice, 
kable elektryczne, kamizelki ochronne, kaski  ochronne, kom-
binezony ochronne, maszyny i urządzenia do kopiowania, 
kostiumy dla nurków, miarki krawieckie, kuwety fotograficz-
ne, lampy błyskowe, stosowane w fotografice, latarki, maski 
ochronne dla robotników, miarki  ciesielskie, nakolanniki dla 
robotników, ochraniacze zębów, ochraniacze uszu, przyrządy 
do ochrony osobistej przeciw wypadkom, ociekacze do su-
szenia prac fotograficznych, suszarki fotograficzne, odzież 
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem, ogniem, 
zimnem, odzież robocza, odzież robocza ocieplana, osłony 
zabezpieczające twarze robotników, pasy bezpieczeństwa, 
pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, aparatura do po-
większania stosowana w fotografice, przeciwoślepieniowe 
okulary, przysłony fotograficzne: rękawice do nurkowania, 
rękawice do ochrony przed wypadkami, zimnem, promie-
niowaniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, ro-
bocze, siatki zabezpieczające przed wypadkami, siatki, sieci 
ratownicze, skafandry, spawalnicze maski, statyw do apara-
tów fotograficznych, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu, 
ubrania do ochrony przed wypadkami, ogniem, zimnem, na-
promieniowaniem, ubrania robocze, ubrania robocze ocie-

plane, urządzenia do pomiaru prędkości stosowane  w fo-
tografice, trzewiki robocze, trzewiki zabezpieczające przed 
wypadkami, ogniem, napromieniowaniem, zimnem, zatycz-
ki do uszu, filtry do masek do oddychania, filtry do użytku 
w fotografii, lampy błyskowe (fotografia), lampy, ciemniowe 
(fotografia), odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, 
ognioodporna odzież, osłony ochronne na twarz dla ro-
botników, osłony zabezpieczające przed iskrami, przysłony 
(fotografia), ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przeźroczy, 
rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawi-
ce do ochrony przed wypadkami, 25 środki antypoślizgowe 
do butów, apaszki (chustki), bandany na szyję, barbety,  bere-
ty, bezrękawniki, bielizna, bielizna damska, bielizna osobista, 
bielizna  wchłaniająca pot, body, bokserki, buty, buty sznu-
rowane, buty za kostkę,  cholewki do obuwia, czapki jako 
nakrycia głowy, czapki z daszkiem, daszki do czapek, daszki 
jako nakrycia głowy, odzież z dzianiny, etole (futra), fartuchy 
(odzież), futra (odzież), gabardyna (ubrania), getry, ochrania-
cze zakładane na buty, kalesony, kalosze, kalosze wkładane 
na obuwie, kamasze, halki, półhalki,  bielizna damska, kami-
zelki, kapelusze papierowe (odzież), kaptury (odzież), karczki 
koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, ubrania dla kierow-
cy, kieszenie kwadratowe, kołnierzyki przypinane, kombi-
nezony, kombinezony (odzież), kombinezony piankowe dla 
narciarzy wodnych, koszule, kurtki wełniane lub futrzane 
z kapturem, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim 
rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, legginsy, 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki, 
majtki damskie, mundury, nakrycia głowy, nauszniki, obcasy 
do butów, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, obuwie,  
paski do obuwia, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców 
samochodowych,  odzież gotowa, odzież wodoodporna, 
odzież haftowana, odzież papierowa, odzież z imitacji skó-
ry, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, okrycia wierzchnie (odzież), okucia metalo-
we do obuwia, opaski na głowę, osłonki na obcasy, osłony 
przed słońcem, palta, pancerze, paski (odzież), pasy do obu-
wia łączące podeszwę z cholewką (obuwie pasowe), pasy  
do przechowywania pieniędzy (odzież), pelerynki, płasz-
cze, pelisy, podeszwy butów, podkoszulki, pikowane kurt-
ki (odzież), podkoszulki bez rękawów, podszewki gotowe 
(część garderoby), pończochy wchłaniające pot, półbuty, po-
tniki, pulowery, prochowce, rękawiczki, rękawiczki bez pal-
ców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sarongi, skarpetki, 
skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, 
spodnie, paski do spodni, stroje przeciwdeszczowe, sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szar-
fy (do ubrania), szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepa-
pierowe, śliniaki z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni 
pod stopy, szelki, śniegowce, trykoty, trykoty jako ubrania, 
walonki, T-shirty, tkaniny zapachowe, tkaniny wielowarstwo-
we, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania 
biznesowe, badania dotyczące prowadzenia działalności go-
spodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, de-
koracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach 
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dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów rekla-
mowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, 
reklama korespondencyjna, telemarketing, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi handlu hurtowego i deta-
licznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie wywiadu 
rynkowego, wynajem fotokopiarek, urządzeń i wyposażenia 
biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, wyposażenia 
biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi sprzedaży następują-
cych towarów, środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, 
wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, materiały 
oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, materiały opa-
trunkowe, środki odkażające, narzędzia i przyrządy ręczne 
(o napędzie ręcznym), papier, karton i wyroby z tych mate-
riałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały 
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, pędzle 
do malowania, maszyny do pisania, sprzęt biurowy, materia-
ły szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 
wyroby ze skóry, meble, lustra, ramki obrazów, z tworzyw 
sztucznych, pojemniki, pędzle, materiały do wytwarzania 
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprze-
tworzone lub półprzetworzone szkło, wyroby szklane, por-
celanowe i ceramiczne, liny, sznury, brezenty, torby i torebki, 
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, tekstylia 
i wyroby włókiennicze, odzież, obuwie, nakrycia głowy, ko-
ronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki 
i igły, w: hurtowni, sklepie, z katalogu różnych artykułów, 
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzy-
stując zamówienie korespondencyjne, używając środków 
telekomunikacji.

(210) 503535 (220) 2019 08 16
(731) HETMAN KRZYSZTOF KORZEP, WIESŁAW KORZEP, 

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA JAWNA, 
Kolno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H

(531) 27.05.01, 24.09.02
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
badania biznesowe, badania dotyczące prowadzenia działal-
ności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania ryn-
kowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizne-

sowych, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierun-
kowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja 
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, reklama, reklama korespondencyjna, telemarketing, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi handlu hur-
towego i detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi mar-
ketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie 
wywiadu rynkowego, wynajem fotokopiarek, urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wypożyczanie stoisk handlo-
wych, wyposażenia biurowego w obiektach do co-workin-
gu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
sprzedaży następujących towarów: środki wybielające i inne 
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, oleje przemysłowe 
i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz. nawilżające 
i wiążące, i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświe-
tlenia, materiały opatrunkowe, środki odkażające, narzędzia 
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), papier, kanon i wy-
roby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, foto-
grafie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub do-
mowych, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt 
biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, 
matryce drukarskie, wyroby ze skóry, meble, lustra, ramki ob-
razów, z tworzyw sztucznych, pojemniki, pędzle, materiały 
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) 
stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, wyro-
by szklane, porcelanowe i ceramiczne, liny, sznury, brezenty, 
torby i torebki, nieprzetworzone tekstylne materiały włó-
kiennicze, tekstylia i wyroby włókiennicze, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki 
i oczka, szpilki i igły, w: hurtowni, sklepie, z katalogu różnych 
artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usłu-
gi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, 
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając 
środków telekomunikacji.

(210) 503587 (220) 2019 08 19
(731) CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA 

INSTYTUT BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CTB ibc

(531) 29.01.13, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.23, 26.04.01, 
26.04.02, 26.04.18, 26.04.19

(510), (511) 19 asfalt, asfaltowe nawierzchnie, beton, beto-
nowe elementy budowlane, bitumiczne wyroby dla budow-
nictwa, budowlane konstrukcje niemetalowe, cegły, drewno 
budowlane, kamienie (materiały wiążące do produkcji), ka-
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mień budowlany, kominy niemetalowe, konstrukcyjne ele-
menty niemetalowe dla budownictwa, zaprawy budowlane, 
42 badania i ekspertyzy w dziedzinie budownictwa.

(210) 503601 (220) 2019 08 20
(731) SYNOWIECKA-RAJCZYK AGNIESZKA, RAJCZYK 

JAROSŁAW RAJDENT SPÓŁKA CYWILNA, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RajDent Stomatologia & Medycyna estetyczna

(531) 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.14, 
02.09.10

(510), (511) 10 implanty dentystyczne, protezy dentystycz-
ne, spektrofotometry dentystyczne, korony dentystyczne, 
mostki dentystyczne, protezy z porcelany o wysokiej wytrzy-
małości przytwierdzane do struktury zębiny, 44 usługi den-
tystyczne, kliniki, kliniki medyczne, konsultacje dentystyczne, 
konsultacje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, po-
moc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomato-
logia z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, 
usługi czyszczenia zębów, usługi klinik medycznych, usługi 
kliniki dentystycznej, usługi w zakresie wybielania zębów, 
usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usłu-
gi ortodontyczne, stomatologia zachowawcza, endodoncja 
(leczenie kanałowe), wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami, 
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi medyczne dla ludzi, 
w szczególności dotyczące medycyny estetycznej i przeciw-
starzeniowej, zabiegi kosmetyczne w szczególności doty-
czące medycyny estetycznej, zabiegi kosmetyczne na twarz, 
szyję, ciało, dłonie i włosy, zabiegi laserowe dotyczące me-
dycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, przeprowadzanie 
zabiegów dotyczących medycyny estetycznej i przeciwsta-
rzeniowej, medycyna estetyczna, zastrzyki do celów medy-
cyny estetycznej (kwas hialuronowy, jad kiełbasiany, osocze 
bogatopłytkowe), mezoterapia, zabiegi na skórę, fotoodmła-
dzanie, korzystanie z laserów w celach medycznych i do skó-
ry, zabiegi wybielania skóry i ogólnego poprawiania kondycji, 
odcienia i struktury skóry, lipoliza iniekcyjna.

(210) 503602 (220) 2019 08 20
(731) DT-SPV 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.14, 26.01.04, 25.03.05, 01.01.99, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.11, 27.05.17

(510), (511) 35 reklama, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym on-line, następujących towarów: artykuły odzieżo-
we, galanteria skórzana, zabawki, sprzęt RTV i AGD, meble, 
artykuły sportowe oraz artykuły spożywcze, zarządzanie 
działalnością handlową, administrowanie działalnością han-

dlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, 
organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i do-
radztwo w tym zakresie, usługi w zakresie promocji sprze-
daży, informacja handlowa, organizowanie wystaw, imprez, 
targów, pokazów w celach handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, 
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez mar-
ketingowych na rzecz osób trzecich, 36 administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 
wynajem nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, wynaj-
mowanie powierzchni w centrach handlowych, pobieranie 
czynszu, usługi wyceny nieruchomości, doradztwo inwesty-
cyjne, 43 bary, w tym bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiar-
nie, restauracje, przygotowywanie żywności na zamówienie 
oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na zebrania, usługi ca-
teringu zewnętrznego.

(210) 503603 (220) 2019 08 20
(731) DT-SPV 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 10.03.11, 26.04.02, 26.04.16
(510), (511) 35 reklama, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym on-line, następujących towarów: artykuły odzieżo-
we, galanteria skórzana, zabawki, sprzęt RTV i AGD, meble, 
artykuły sportowe oraz artykuły spożywcze, zarządzanie 
działalnością handlową, administrowanie działalnością han-
dlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, 
organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i do-
radztwo w tym zakresie, usługi w zakresie promocji sprze-
daży, informacja handlowa, organizowanie wystaw, imprez, 
targów, pokazów w celach handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, 
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez mar-
ketingowych na rzecz osób trzecich, 36 administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 
wynajem nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, wynaj-
mowanie powierzchni w centrach handlowych, pobieranie 
czynszu, usługi wyceny nieruchomości, doradztwo inwesty-
cyjne, 43 bary, w tym bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiar-
nie, restauracje, przygotowywanie żywności na zamówienie 
oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na zebrania, usługi ca-
teringu zewnętrznego.

(210) 503622 (220) 2019 08 19
(731) DYNARZEWSKI TOMASZ TOMASCON, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TOMASCON
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane 
na nośnikach komputerowych, pliki multimedialne do pobra-
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nia, zapisane pliki danych, 16 publikacje reklamowe, katalogi, 
albumy, plakaty, ulotki, prospekty reklamowe i informacyjne, 
gazety, książki, broszury, kalendarze, fotografie, materiały 
biurowe, materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, wyna-
jem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
publikowanie materiałów reklamowych, reprodukcja mate-
riału reklamowego, wykonywanie materiałów reklamowych, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, przygotowywanie 
kampanii reklamowych, przygotowywanie materiałów re-
klamowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi 
reklamowe i promocyjne, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, 
usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, przy-
gotowywanie pokazów w celach reklamowych, organizacja 
wystaw do celów reklamowych, organizacja konkursów w ce-
lach reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamo-
wych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, 
badania rynku do celów reklamowych, usługi pośrednictwa 
związane z reklamowaniem, organizowanie losowania na-
gród w celach reklamowych, doradztwo w zakresie usług re-
klamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], 
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych 
w celach reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i rekla-
mowych, planowanie strategii marketingowych, dostarczanie 
informacji marketingowych, usługi agencji marketingowych, 
marketing imprez i wydarzeń, marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], sporządzanie raportów do celów marketingo-
wych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyj-
nej i tożsamości marki, wynajmowanie wszelkich materiałów 
promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, publikacja 
treści reklamowych, przetwarzanie danych, sprzedaż nastę-
pujących artykułów: artykułów biurowych, papierniczych 
i piśmiennych, podkładek na biurko, naklejek, notesów ma-
gnetycznych, tablic samoprzylepnych, znaczków do przy-
pinania do odzieży z metalu lub z tworzyw sztucznych, bi-
lownic ceramicznych, plastikowych i metalowych, artykułów 
optycznych, artykułów oświetleniowych, breloczków, pa-
mięci zewnętrznych, powerbanków, słuchawek, głośników, 
podkładek pod myszy komputerowe, kalendarzy, produktów 
do czyszczenia soczewek i monitorów komputerowych, chu-
steczek higienicznych, etui na instrumenty medyczne, etui 
na okulary, etui na smartfony, etui na tablety, etui na recepty, 
etui na karty płatnicze, wizytówki i na dokumenty, portfeli, 
smyczy (pasków do noszenia), toreb lekarskich, medycznych 
aparatów pomiarowych, termometrów lekarskich, artykułów 
odzieżowych, fartuchów lekarskich, gumek na rękę, opasek 
na rękę, mat podłogowych, wycieraczek na podłogę, mia-
rek do odmierzania syropu, miarek do pomiaru wzrostu, 
pamięci USB, nawilżaczy, opasek na oczy, opasek przeciwko-
marowych, parasoli, parawanów, pedometrów, wskaźników 
laserowych, torebek foliowych, toreb reklamowych z tkanin, 
plecaków, pieczątek, plastrów opatrunkowych, pluszowych 
nakładek na stetoskop, podkładów i pokrowców na kozetkę 
do przeprowadzania badań lekarskich, strojów operacyjnych, 
szpatułek do badania jamy ustnej, zegarów, zegarków, stacji 
pogodowych, pojemników na leki, latarek, otoskopów, na-
czyń szklanych, metalowych, ceramicznych i wykonanych 
z tworzyw sztucznych, artykułów gimnastycznych, arty-
kułów sportowych, poduszek ortopedycznych, artykułów 
do higieny intymnej, szkiełek laboratoryjnych, przyrządów 
do badań medycznych i diagnostycznych, rękawiczek do ba-
dań medycznych, podkładów ginekologicznych, masek hi-
gienicznych, słodyczy, 41 organizacja imprez rozrywkowych, 

planowanie specjalnych imprez, organizowanie imprez re-
kreacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkole-
niowych, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów 
lub pracowników (rozrywka), organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem sympozjów, imprez rekreacyjnych, kongre-
sów i konferencji, usługi fotografów, wydawanie katalogów, 
wydawanie prospektów, udostępnianie publikacji on-line.

(210) 503624 (220) 2019 08 19
(731) DYNARZEWSKI TOMASZ TOMASCON, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TTT

(531) 26.15.09, 26.05.18, 27.05.17, 27.05.08, 27.05.23, 27.05.24
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestro-
wane na nośnikach komputerowych, pliki multimedialne 
do pobrania, zapisane pliki danych, 16 publikacje reklamo-
we, katalogi, albumy, plakaty, ulotki, prospekty reklamowe 
i informacyjne, gazety, książki, broszury, kalendarze, foto-
grafie, materiały biurowe, materiały piśmienne, 35 usługi 
reklamowe, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów 
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, re-
produkcja materiału reklamowego, wykonywanie materia-
łów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, doradztwo reklamowe i mar-
ketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, produkcja wizu-
alnych materiałów reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych on-line, usługi rozpowszechniania materiałów 
reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach rekla-
mowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, orga-
nizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja pro-
duktów do celów reklamowych, przygotowywanie prezen-
tacji w celach reklamowych, badania rynku do celów rekla-
mowych, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, 
organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, 
doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, bro-
szur i materiałów drukowanych], przygotowywanie i pre-
zentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie 
strategii marketingowych, dostarczanie informacji marke-
tingowych, usługi agencji marketingowych, marketing im-
prez i wydarzeń, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
sporządzanie raportów do celów marketingowych, opra-
cowywanie strategii i pomysłów marketingowych, usługi 
reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej 
i tożsamości marki, wynajmowanie wszelkich materiałów 
promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, publikacja 
treści reklamowych, przetwarzanie danych, sprzedaż nastę-
pujących artykułów: artykułów biurowych, papierniczych 
i piśmiennych, podkładek na biurko, naklejek, notesów ma-
gnetycznych, tablic samoprzylepnych, znaczków do przy-
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pinania do odzieży z metalu lub z tworzyw sztucznych, 
bilownic ceramicznych, plastikowych i metalowych, artyku-
łów optycznych, artykułów oświetleniowych, breloczków, 
pamięci zewnętrznych, powerbanków, słuchawek, głośni-
ków, podkładek pod myszy komputerowe, kalendarzy, pro-
duktów do czyszczenia soczewek i monitorów komputero-
wych, chusteczek higienicznych, etui na instrumenty me-
dyczne, etui na okulary, etui na smartfony, etui na tablety, 
etui na recepty, etui na karty płatnicze, wizytówki i na doku-
menty, portfeli, smyczy (pasków do noszenia), toreb lekar-
skich, medycznych aparatów pomiarowych, termometrów 
lekarskich, artykułów odzieżowych, fartuchów lekarskich, 
gumek na rękę, opasek na rękę, mat podłogowych, wycie-
raczek na podłogę, miarek do odmierzania syropu, mia-
rek do pomiaru wzrostu, pamięci USB, nawilżaczy, opasek 
na oczy, opasek przeciwkomarowych, parasoli, parawanów, 
pedometrów, wskaźników laserowych, torebek foliowych, 
toreb reklamowych z tkanin, plecaków, pieczątek, plastrów 
opatrunkowych, pluszowych nakładek na stetoskop, pod-
kładów i pokrowców na kozetkę do przeprowadzania badań 
lekarskich, strojów operacyjnych, szpatułek do badania jamy 
ustnej, zegarów, zegarków, stacji pogodowych, pojemników 
na leki, latarek, otoskopów, naczyń szklanych, metalowych, 
ceramicznych i wykonanych z tworzyw sztucznych, arty-
kułów gimnastycznych, artykułów sportowych, poduszek 
ortopedycznych, artykułów do higieny intymnej, szkiełek la-
boratoryjnych, przyrządów do badań medycznych i diagno-
stycznych, rękawiczek do badań medycznych, podkładów 
ginekologicznych, masek higienicznych, słodyczy, 41 or-
ganizacja imprez rozrywkowych, planowanie specjalnych 
imprez, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi w zakresie 
firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympo-
zjów, imprez rekreacyjnych, kongresów i konferencji, usługi 
fotografów, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, 
udostępnianie publikacji on-line.

(210) 503669 (220) 2019 08 21
(731) LEWANDOWSKI FILIP PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPIC LOOK

(531) 05.05.01, 05.05.20, 05.05.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty medyczne, preparaty lecznicze 
do pielęgnacji ciała, włosów i skóry, 35 reklama, 41 orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie] w tym 
w dziedzinie kosmetologii i kosmetyki, organizowanie poka-
zów i konferencji dla celów edukacyjnych i szkoleniowych, 
44 usługi medyczne, w tym z zakresu medycyny estetycz-
nej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, porady medyczne, 
chirurgia plastyczna, usługi w zakresie higieny i urody, a mia-
nowicie usługi z dziedziny kosmetologii i dietetyki.

(210) 503680 (220) 2019 08 21
(731) KUBECZKA HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO USŁUGOWE ELTREX, Goleszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eltrex

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 
pośrednictwa w handlu.

(210) 503685 (220) 2019 08 21
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) LONG 4 LASHES BY OCEANIC BLENDER PRECISION
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosme-
tyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawil-
żające[kosmetyki], olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk 
i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji 
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chu-
steczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaleto-
we, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady 
i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepara-
ty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki 
do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty 
do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, 
lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty 
na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych, 21 przybo-
ry kosmetyczne i toaletowe, aplikatory do makijażu, gąbecz-
ki i gąbki do makijażu, pędzelki do makijażu, pędzle kosme-
tyczne, aplikatory do kosmetyków, pędzle do golenia.

(210) 503695 (220) 2019 08 22
(731) BOUCHAHDANE FATIMA TOP NAILS SPA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TOP NAILS SPA
(510), (511) 44 manicure, masaż, salony piękności.

(210) 503705 (220) 2019 08 22
(731) SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) OSAKRYL
(510), (511) 1 dyspersje polimerów, wodne dyspersje poli-
merów, tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, wodne dys-
persje polimerowe stosowane w przemyśle.

(210) 503707 (220) 2019 08 22
(731) SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) SYNEXIL
(510), (511) 1 dyspersje polimerów, wodne dyspersje poli-
merów, tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, wodne dys-
persje polimerowe stosowane w przemyśle.

(210) 503735 (220) 2019 08 23
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR
(540) (znak słowny)
(540) TAMDURO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
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(210) 503750 (220) 2019 08 23
(731) ELTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eltrans

(531) 26.11.03, 26.11.10, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej ar-
tykułów elektrycznych i oświetleniowych, w szczególności 
kabli elektrycznych, przewodów elektrycznych, przekaźni-
ków elektrycznych, przycisków sterowniczych, przełączni-
ków czasowych, buczków elektrycznych, dzwonków alar-
mowych elektrycznych, projektorów halogenowych, sy-
gnalizacji świetlnej, tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów 
elektrycznych, transformatorów, skrzynek rozdzielczych, 
pulpitów sterowniczych, wtyczek, gniazd elektrycznych, 
wyłączników elektrycznych, wyłączników samoczynnych, 
stateczników elektrycznych, lamp optycznych, osłon do ka-
bli elektrycznych, szyldów świecących, wskaźników stoso-
wanych w elektryczności, kloszy do lamp, obudów do lamp, 
opraw do lamp oświetleniowych, osłon do lamp, urządzeń 
i instalacji do oświetlenia, oświetlenia sufitowego, reflekto-
rów do pojazdów, świateł do pojazdów, lamp bezpieczeń-
stwa, lamp łukowych, lamp wyładowczych elektrycznych 
do oświetlania, lamp luminescencyjnych do oświetlania, 
narzędzi i elektronarzędzi, domofonów i dzwonków, źró-
deł światła (żarówki), urządzeń wentylujących i grzejnych, 
aparatury kontrolnej i pomiarowej, akcesoriów, elementów 
składowych oraz urządzeń sterujących z zakresu automa-
tyki budynkowej, sieci komputerowych i telekomunikacyj-
nych, systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych, 
systemów audio i wideo, systemów przeciwpożarowych, 
systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), 
systemów oświetleniowych, 37 instalacja systemów oświe-
tlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, 
budowa infrastruktury elektroenergetycznej, instalacja 
systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń oświetle-
niowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, konserwacja przewodów, konserwacja 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa i kon-
serwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja 
instalacji gazowych i elektrycznych, naprawa i konserwacja 
urządzeń elektronicznych, naprawa instalacji do zaopa-
trzenia w energię, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn 
do produkcji energii, naprawa linii wysokiego napięcia, 
naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświe-
tleniowych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
elektronicznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń do dystrybucji lub kontroli energii, naprawa sprzętu 
elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, naprawa 
urządzeń elektrycznych, renowacja instalacji elektrycznych, 
serwisowanie sieci elektrycznych, serwis urządzeń elektro-
nicznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania, udzie-
lanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycz-
nych, układanie kabli, usługi doradcze w zakresie naprawy 
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, usługi doradcze 
związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego 
i elektrycznego, usługi elektryków, usługi w zakresie insta-
lacji elektrycznych, usługi w zakresie napraw przewodów, 
instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, insta-
lowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowe-
go i urządzeń telekomunikacyjnych, udzielanie informacji 

związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa 
sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, insta-
lowanie sieci telekomunikacyjnych, układanie przewodów 
telekomunikacyjnych, usługi zabezpieczania przed korozją, 
usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetle-
niowych, usługi budowlane, instalacyjne, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradztwa budow-
lanego, usługi budowlane i konstrukcyjne, naprawcze ro-
boty budowlane, 42 doradztwo projektowe, doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w za-
kresie projektowania konstrukcyjnego, projektowanie kon-
strukcyjne, oceny techniczne związane z projektowaniem, 
projektowanie budowlane, projektowanie i opracowywa-
nie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie ogrzewania, 
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie 
wnętrz budynków, usługi architektoniczne w zakresie pro-
jektowania budynków przemysłowych, usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania konstrukcji, usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, usługi technologiczne w za-
kresie projektowania, usługi w zakresie przemysłowego pro-
jektowania technicznego, usługi projektowe w zakresie sieci 
i instalacji: sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektroenergetycznych, 
elektrycznych, oświetleniowych, teletechnicznych, słaboprą-
dowych, odgromowych, przeciwpożarowych, alarmowych, 
sygnalizacyjnych, sterujących, kontrolno-pomiarowych oraz 
automatyki sterującej, rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie, instala-
cja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 503768 (220) 2019 08 26
(731) WŁODARCZYK RENATA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) poltop
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, 
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub 
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, 
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrzą-
dów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie uję-
te w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby 
choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 503786 (220) 2019 08 26
(731) ZAJĄC RENATA WYDAWNICTWO PASAŻE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pasaże
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(531) 04.03.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, 
materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do ma-
teriałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały 
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pi-
sania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych kla-
sach), czcionki drukarskie, matryce, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności  
gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 503803 (220) 2019 08 26
(731) SAKURA UDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.14, 05.03.20, 26.02.07, 29.01.12
(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, buliony, grzyby suszone, grzyby kon-
serwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, kon-
serwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, 
mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce i wa-
rzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, 
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, 
bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetko-
we, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki 
kokosowe, jaja w proszku, przecier pomidorowy, warzywa su-
szone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bulionowe, płaty 
suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione ziarna sezamu, 
dania orientalne, tempura, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spo-
żywczych, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, informacja handlowa, promocja sprzedaży 
artykułów spożywczych, usługi organizowania programów 
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, or-
ganizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczą-
cych artykułów spożywczych, 43 usługi restauracyjne i usługi 
gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje samoob-
sługowe, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, 
bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem 
dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 503835 (220) 2019 08 27
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) 1809 JULIUSZ SŁOWACKI 1849 Juliusz SŁOWACKI

(531) 02.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

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

(210) 503843 (220) 2019 08 27
(731) VERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płomień odpowiedzialne ciepło

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety 
z torfu [paliwo], drewno opałowe, paliwo w postaci brykie-
tów, paliwo z biomasy, węgiel.

(210) 503855 (220) 2019 08 27
(731) BAJ AGATA EDUBAJ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) myślografia

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania, edukacji i oświa-
ty, informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, kursy kore-
spondencyjne, nauczanie indywidualne, redagowanie tek-
stów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, 
seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych 
forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, opraco-
wania i rozprawy naukowe, edukacyjne i oświatowe, publi-
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kowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów 
naukowych, edukacyjnych i oświatowych, publikowanie  
on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów 
naukowych, edukacyjnych i oświatowych.

(210) 503859 (220) 2019 08 27
(731) FIN4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIN4YOU

(531) 24.17.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo i analiza finansowa, doradztwo 
w sprawach finansowych, skomputeryzowane usługi doradz-
twa finansowego, doradztwo finansowe związane z pożycz-
kami, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradz-
two finansowe związane z usługami kredytowymi, niezależne 
doradztwo w zakresie planowania finansowego, usługi do-
radztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi do-
radztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, anali-
zy finansowe, badania finansowe, doradcze usługi zarządzania 
finansowego, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo do-
tyczące usług pożyczkowych, doradztwo w zakresie długów, 
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nierucho-
mości mieszkaniowe, doradztwo związane ze zwiększaniem 
kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji finansowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, dostarczanie skom-
puteryzowanej informacji finansowej, finansowe usługi kon-
sultingowe, gromadzenie informacji finansowych, informacje 
finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, 
konsultacje związane z bankowością, konsultacje kredytowe, 
opracowania finansowe, porady w zakresie oceny finansowej, 
przetwarzanie informacji finansowych, przygotowywanie 
analiz finansowych, udzielanie informacji dotyczących kre-
dytów hipotecznych, usługi badawcze związane z bankowo-
ścią, usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi 
w zakresie doradztwa kredytowego, usługi dotyczące finan-
sów przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego na rzecz 
przedsiębiorstw, usługi finansowania w zakresie zabezpie-
czania funduszy dla przedsiębiorstw, udzielanie informacji fi-
nansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób 
fizycznych, 41 szkolenia związane z finansami, kursy eduka-
cyjne dotyczące finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie 
finansów, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, szkolenie 
personelu zajmującego się finansami, zapewnianie kursów 
instruktażowych w zakresie finansów, usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące finansów, organizacja szkoleń, szkole-
nia personelu, szkolenie zaawansowane, kursy szkoleniowe, 
wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnianie szkoleń on-
-line, prowadzenie seminariów szkoleniowych, zapewnianie 
kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, organizacja i przeprowadzanie se-
minariów szkoleniowych.

(210) 503860 (220) 2019 08 27
(731) FIN4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fin4you
(510), (511) 36 doradztwo i analiza finansowa, doradztwo 
w sprawach finansowych, skomputeryzowane usługi do-
radztwa finansowego, doradztwo finansowe związane z po-

życzkami, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, 
doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, 
niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, 
usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, 
usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ry-
zykiem, analizy finansowe, badania finansowe, doradcze 
usługi zarządzania finansowego, doradztwo dotyczące kre-
dytów, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradz-
two w zakresie długów, doradztwo związane z kredytami 
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo 
związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostar-
czanie informacji finansowych za pomocą komputerowej 
bazy danych, dostarczanie skomputeryzowanej informacji 
finansowej, finansowe usługi konsultingowe, gromadzenie 
informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane 
za pomocą środków elektronicznych, konsultacje związane 
z bankowością, konsultacje kredytowe, opracowania finan-
sowe, porady w zakresie oceny finansowej, przetwarzanie 
informacji finansowych, przygotowywanie analiz finanso-
wych, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipo-
tecznych, usługi badawcze związane z bankowością, usługi 
doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi w zakresie 
doradztwa kredytowego, usługi dotyczące finansów przed-
siębiorstw, usługi doradztwa finansowego na rzecz przed-
siębiorstw, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania 
funduszy dla przedsiębiorstw, udzielanie informacji finanso-
wych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycz-
nych, 41 szkolenia związane z finansami, kursy edukacyjne 
dotyczące finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie finan-
sów, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, szkolenie 
personelu zajmującego się finansami, zapewnianie kursów 
instruktażowych w zakresie finansów, usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące finansów, organizacja szkoleń, szkole-
nia personelu, szkolenie zaawansowane, kursy szkoleniowe, 
wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnianie szkoleń  
on-line, prowadzenie seminariów szkoleniowych, zapewnia-
nie kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizacja i przeprowa-
dzanie seminariów szkoleniowych.

(210) 503895 (220) 2019 08 28
(731) ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA 

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

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 pozyskiwanie i systematyzacja danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie 
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób 
trzecich, 42 analizy systemów komputerowych, projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, projektowanie sys-
temów komputerowych, programowanie systemów kom-
puterowych, instalacje oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego.

(210) 503904 (220) 2019 08 28
(731) GOCZAŁ MICHAŁ MG-MICHAŁ GOCZAŁ, Zator
(540) (znak słowny)
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(540) WESTERN CAMP
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dla 
dzieci, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, usługi 
parków rozrywki, usługi rozrywkowe w postaci pokazów 
w parkach rozrywki, usługi rozrywkowe na żywo, usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia re-
kreacyjne i rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone 
w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem - country 
club, usługi organizowania i prowadzenia imprez okoliczno-
ściowych, organizowanie gier i konkursów w dziedzinie roz-
rywki, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie 
i prowadzanie szkoleń, konferencji i seminariów i spotkań, 
organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, rekreacyj-
nych, rozrywkowych i biznesowych, prowadzenie wystaw 
w celach rozrywkowych, prowadzenie loterii, świadczenie 
usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu rekreacyjnego, usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajmo-
wanie koni do rekreacji, wynajmowanie zwierząt do celów 
rekreacyjnych, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla przyczep kempingowych, usługi w zakresie 
zapewniania obiektów na przyjęcia, uroczystości, wynajem 
budynków przenośnych, wynajem domków letniskowych, 
wynajem konstrukcji namiotowych, wynajem namiotów, 
wynajem pawilonów, ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwa-
terowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyj-
ne, zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza 
dla turystów, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, re-
zerwacja miejsc na kempingach, udostępnianie informacji 
o usługach tymczasowego zakwaterowania, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-
-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi 
barów kawowych, usługi przygotowywania i serwowania 
posiłków i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, 
usługi barów piwnych, zapewnianie jedzenia i napojów 
na imprezy firmowe.

(210) 503906 (220) 2019 08 28
(731) ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ENCARD
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), system zarządza-
nia kartami.

(210) 503920 (220) 2019 08 28
(731) SARNA PAWEŁ, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) fishka-fiszka
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, bary przekąskowe, bary 
sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywa-
nie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie żywno-
ści i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, 
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafete-
rie [bufety], lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, ofero-
wanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], pizze-
rie, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 

do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
puby, restauracje samoobsługowe, restauracje serwują-
ce wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, 
rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów 
w małych browarniach, serwowanie napojów w pubach 
z browarem, serwowanie żywności i napojów dla gości, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach interne-
towych, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, serwowanie żywności i napojów w sklepach 
z pączkami, stołówki, usługi barowe, usługi barów i restau-
racji, usługi barów piwnych, usługi barów z fajkami wodny-
mi, usługi barów z sokami, usługi bufetów w zakresie barów 
koktajlowych, usługi degustacji win (dostarczanie napo-
jów), usługi herbaciarni, usługi klubów nocnych [zaopa-
trzenie w żywność], usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych 
restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], 
usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, 
usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi prywatnego 
klubu picia, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restaura-
cji sprzedających sushi, usługi restauracji szybkiej obsługi, 
usługi restauracji washoku, usługi restauracji hotelowych, 
usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji, w któ-
rych mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi 
restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w za-
kresie bankietów, usługi w zakresie dostarczania napojów, 
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie 
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi 
zaopatrzenia w żywność, usługi świadczone przez bary bi-
stro, winiarnie.

(210) 503933 (220) 2019 08 29
(731) VITAMIZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁÓDZKA ORANŻADA

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżady.

(210) 503945 (220) 2019 08 29
(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Čerstve Žarty
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe, 
41 świadczenie usług w zakresie rozrywki i zabawy.

(210) 503958 (220) 2019 08 29
(731) MAZUREK JAROSŁAW GOSPODARSTWO ROLNE 

MAZUREK, Bagieniec
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA SILESIAN

(531) 02.01.20, 03.03.01, 03.03.24, 19.07.25, 27.05.01
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, przetwory warzywne, 
przetwory owocowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, 
soki warzywne i owocowe do gotowania, kompoty owoco-
we, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, 
galaretki owocowe, konfitury, dżemy, 32 wody mineralne 
i gazowane, napoje bezalkoholowe, soki i napoje owocowe, 
syropy do produkcji napojów, piwo, 33 napoje alkoholowe, 
wina.

(210) 503968 (220) 2019 08 30
(731) LEWANDOWSKI WIESŁAW FIRMA W. LEWANDOWSKI 

P.H.U., Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WL W. LEWANDOWSKI 1992

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier higieniczny, ręczniki papierowe, ręcz-
niki papierowe do czyszczenia, bieżniki stołowe papierowe, 
chusteczki do nosa [papierowe].

(210) 503997 (220) 2019 08 30
(731) PRO-ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRO-ORGANIC
(510), (511) 29 mrożone owoce, 31 owoce świeże, 32 soki.

(210) 504000 (220) 2019 08 30
(731) HERSTA STAŚKIEWICZ I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, 

Lubczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I’m not plastic I’m FANTASTIC

(531) 04.05.21, 26.01.06, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe, 
pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki z tektury fali-
stej, papierowe pojemniki do żywności na wynos, pojemniki 
z papieru biodegradowalnego opartego na bazie masy włók-
nistej do jedzenia na wynos, opakowania kartonowe, opako-
wania na żywność, nieprzepuszczające powietrza opakowa-
nia z papieru, pudełka kartonowe, pudełka tekturowe, pudeł-
ka z papieru, składane pudełka kartonowe, papierowe pudeł-
ka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, 20 tacki 
z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane do pakowania 
żywności, przezroczyste pojemniki na żywność stosowane 
do pakowania handlowego, niemetalowe przezroczyste tace 
na żywność do użytku handlowego, 21 pojemniki na chleb, 
pojemniki na kanapki, pojemniki do przechowywania żywno-
ści, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe.

(210) 504001 (220) 2019 08 30
(731) HERSTA STAŚKIEWICZ I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, 

Lubczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I’m NOT PLASTIC I’m fantastic

(531) 04.05.21, 26.01.06, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 16 pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe, 
pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki z tektury fali-
stej, papierowe pojemniki do żywności na wynos, pojemniki 
z papieru biodegradowalnego opartego na bazie masy włók-
nistej do jedzenia na wynos, opakowania kartonowe, opako-
wania na żywność, nieprzepuszczające powietrza opakowa-
nia z papieru, pudełka kartonowe, pudełka tekturowe, pudeł-
ka z papieru, składane pudełka kartonowe, papierowe pudeł-
ka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, 20 tacki 
z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane do pakowania 
żywności, przezroczyste pojemniki na żywność stosowane 
do pakowania handlowego, niemetalowe przezroczyste tace 
na żywność do użytku handlowego, 21 pojemniki na chleb, 
pojemniki na kanapki, pojemniki do przechowywania żywno-
ści, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe.

(210) 504017 (220) 2019 09 02
(731) WANSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASAŻ ŚWIĘTOKRZYSKI
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(531) 25.07.20, 25.07.21, 27.05.01, 29.01.14, 20.05.16, 26.11.03, 
26.11.07

(510), (511) 36 usługi związane z nieruchomościami: wyna-
jem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, 
w tym lokali biurowych, usługowych oraz handlowych, 
43 wynajmowanie sal na posiedzenia, bary szybkiej obsługi, 
kawiarnie.

(210) 504023 (220) 2019 09 02
(731) ŁAWICKA JOANNA OŚRODEK SZKOLENIA 

KIEROWCÓW L-MICHAŁ, Przodkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L Michał

(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 wynajem autokaru do przewozu osób, 
41 szkolenia kierowców.

(210) 504025 (220) 2019 09 02
(731) ŁAWICKI MICHAŁ OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 

MICHAŁ, Przodkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L Michał

(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 wynajem autokaru do przewozu osób, 
41 szkolenia kierowców.

(210) 504047 (220) 2019 09 03
(731) PROJEKT DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REZYDENCJE WARMIŃSKIE 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REZYDENCJE WARMIŃSKIE PLUSKI

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 
07.01.09

(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, 
w tym: albumy, kalendarze, druki, afisze, plakaty, bloki listo-
we, broszury, emblematy, koperty, notesy, fotografie, mate-
riały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, folie 
z tworzyw sztucznych do pakowania i owijania, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, 19 materiały budowla-
ne niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, pomniki 
niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
prowadzenie usług reklamowych i marketingowych oraz 
doradztwa, w tym reklamy w mediach, reklamy bezpośred-
niej oraz kanałami elektronicznymi, dystrybucja materiałów 
reklamowych i promocyjnych [próbek, druków, prospektów, 

broszur], wynajem nośników pod reklamy oraz przestrzeni 
reklamowej odnośnie wszystkich rodzajów towarów i usług, 
prowadzenie pokazów mody w celach promocyjnych i han-
dlowych, badania rynku, doradztwo i pomoc w zarządzaniu 
w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przed-
siębiorstw handlowych, 36 usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, agencje nieruchomości, usługi związane 
z administrowaniem nieruchomościami, w tym usługi zwią-
zane z administrowaniem i utrzymywaniem w niepogorszo-
nym stanie osiedla domów, wynajmem, dzierżawą i wyceną, 
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi 
finansowe, informacja finansowa, inwestycje finansowe, in-
westycje kapitałowe, organizowanie finansowania projek-
tów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieru-
chomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania 
(mieszkania), usługi agencji związane ze sprzedażą własności 
nieruchomej, informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie 
wymienionych usług, 37 usługi budowlane, usługi związane 
z wykonywaniem budynków, nadzór budowlany, prowadze-
nie usług inwestora zastępczego (w zakresie realizacji pro-
cesu budowlanego związanego z budową osiedla domków 
jednorodzinnych wraz z infrastrukturą), usługi rozbiórkowe, 
remont, naprawy i restauracja budynków, konserwacja bu-
dynków, budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, instalowanie drzwi i okien, instalowa-
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i napra-
wa wind, 42 usługi opracowywania projektów technicznych, 
usługi projektowe (związane z projektowaniem budynków, 
zieleni, ogródków, przestrzeni do relaksu i wypoczynku, bu-
dowli wodnych oraz infrastruktury związanej z osiedlem do-
mów jednorodzinnych) i architektoniczne, usługi pomiarów 
geodezyjnych, usługi architektoniczne dotyczące zagospo-
darowania terenów, projektowanie budynków oraz zespo-
łów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, 43 tymcza-
sowe zakwaterowanie, 45 usługi prawne, usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 504048 (220) 2019 09 03
(731) PROJEKT DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REZYDENCJE WARMIŃSKIE 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) REZYDENCJE WARMIŃSKIE PLUSKI
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, 
w tym: albumy, kalendarze, druki, afisze, plakaty, bloki listo-
we, broszury, emblematy, koperty, notesy, fotografie, mate-
riały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, folie 
z tworzyw sztucznych do pakowania i owijania, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, 19 materiały budow-
lane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, po-
mniki niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace 
biurowe, prowadzenie usług reklamowych i marketingo-
wych oraz doradztwa, w tym reklamy w mediach, reklamy 
bezpośredniej oraz kanałami elektronicznymi, dystrybucja 
materiałów reklamowych i promocyjnych [próbek, druków, 
prospektów, broszur], wynajem nośników pod reklamy oraz 
przestrzeni reklamowej odnośnie wszystkich rodzajów to-
warów i usług, prowadzenie pokazów mody w celach pro-
mocyjnych i handlowych, badania rynku, doradztwo i po-
moc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub 
handlowej przedsiębiorstw handlowych, 36 usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, agencje nieruchomości, usługi 
związane z administrowaniem nieruchomościami, w tym 
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usługi związane z administrowaniem i utrzymaniem w nie-
pogorszonym stanie osiedla domów, wynajmem, dzierżawą 
i wyceną, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, 
usługi finansowe, informacja finansowa, inwestycje finanso-
we, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania pro-
jektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nie-
ruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania 
(mieszkania), usługi agencji związane ze sprzedażą własności 
nieruchomej, informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie 
wymienionych usług, 37 usługi budowlane, usługi związane 
z wykonywaniem budynków, nadzór budowlany, prowadze-
nie usług inwestora zastępczego (w zakresie realizacji pro-
cesu budowlanego związanego z budową osiedla domków 
jednorodzinnych wraz z infrastrukturą), usługi rozbiórkowe, 
remont, naprawy i restauracja budynków, konserwacja bu-
dynków, budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, instalowanie drzwi i okien, instalowa-
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i napra-
wa wind, 42 usługi opracowywania projektów technicznych, 
usługi projektowe (związane z projektowaniem budynków, 
zieleni, ogródków, przestrzeni do relaksu i wypoczynku, bu-
dowli wodnych oraz infrastruktury związanej z osiedlem do-
mów jednorodzinnych) i architektoniczne, usługi pomiarów 
geodezyjnych, usługi architektoniczne dotyczące zagospo-
darowania terenów, projektowanie budynków oraz zespo-
łów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, 43 tymcza-
sowe zakwaterowanie, 45 usługi prawne, usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 504061 (220) 2019 09 03
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drosed POLSKIE SMAKI CHRUPIĄCA PANIERKA 

CHICKENSY z piersi kurczaka w puszystym 
cieście bez dodatku substancji konserwujących 
i glutaminianu monosodowego 10 MIN 200

(531) 03.07.03, 24.17.25, 25.01.15, 08.05.10, 11.03.20, 26.11.13, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy 
mięsne, jaja, 31 żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rol-
no-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów 
garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań 
gotowych z mięsa, wędlin, konserw mięsnych, jaj.

(210) 504062 (220) 2019 09 03
(731) GODAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty & Charm

(531) 01.01.05, 01.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 balony szklane [pojemniki], kubki z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, talerze jednorazowego użytku, 
talerze papierowe, słomki do picia, 25 czapki [nakrycia gło-
wy], daszki do czapek, odzież, kapelusze papierowe [odzież], 
odzież papierowa, pelerynki, nakrycia głowy, opaski na gło-
wę, 26 błyskotki do ubrań, brody sztuczne, wstęgi do de-
korowania, girlandy sztuczne, peruki, wąsy sztuczne, włosy 
sztuczne, sztuczne kwiaty, warkocze z włosów, 28 balony, 
konfetti, maski zabawkowe, 42 dekoracja wnętrz, 45 wypo-
życzanie odzieży, wypożyczanie strojów wieczorowych.

(210) 504063 (220) 2019 09 03
(731) GODAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO DAN

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 balony szklane [pojemniki], kubki z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, talerze jednorazowego użytku, 
talerze papierowe, słomki do picia, 25 czapki [nakrycia gło-
wy], daszki do czapek, odzież, kapelusze papierowe [odzież], 
odzież papierowa, pelerynki, nakrycia głowy, opaski na gło-
wę, 26 błyskotki do ubrań, brody sztuczne, wstęgi do de-
korowania, girlandy sztuczne, peruki, wąsy sztuczne, włosy 
sztuczne, sztuczne kwiaty, warkocze z włosów, 28 balony, 
konfetti, maski zabawkowe, 42 dekoracja wnętrz, 45 wypo-
życzanie odzieży, wypożyczanie strojów wieczorowych.

(210) 504076 (220) 2019 09 03
(731) LAKE HILL HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sosnówka

(540) (znak słowny)
(540) Lake Hill
(510), (511) 43 usługi hotelowe, zapewnianie zakwaterowa-
nia w hotelach, ośrodki wypoczynkowe, rezerwacje miejsc 
w hotelach, usługi restauracyjne, usługi restauracji hotelo-
wych, oferowanie żywności i napojów dla gości, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 44 usłu-
gi spa, usługi saun.
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(210) 504078 (220) 2019 09 03
(731) LAKE HILL HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sosnówka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAKE HILL RESORT & SPA

(531) 06.01.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, zapewnianie zakwaterowa-
nia w hotelach, ośrodki wypoczynkowe, rezerwacje miejsc 
w hotelach, usługi restauracyjne, usługi restauracji hotelo-
wych, oferowanie żywności i napojów dla gości, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 44 usłu-
gi spa, usługi saun.

(210) 504084 (220) 2019 09 04
(731) EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Azuqueca de Henares, ES
(540) (znak słowny)
(540) AGASTIN
(510), (511) 5 leki osłonowe na żołądek na bazie omeprazolu.

(210) 504087 (220) 2019 09 04
(731) MIXIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mixit

(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, przetworzone owo-
ce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strącz-
kowych), chipsy bananowe, chipsy z juki, batony spożywcze 
na bazie orzechów, soja [przetworzona], chipsy sojowe, że-
latyna, dżemy, kompoty, owoce i warzywa do smarowania, 
dżemy i marmolady owocowe, pasta z orzechów laskowych, 
orzechy ziemne przetworzone, daktyle, owoce gotowane, 
figi, owoce glazurowane, gotowe produkty z warzyw, płatki 
jabłkowe, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika, orze-
chy jadalne, kandyzowane przekąski owocowe, kandyzowane 
owoce, wiórki kokosowe, płatki kokosowe, koncentraty soków 
warzywnych do konsumpcji, konserwowane warzywa, owo-
ce konserwowane, orzechy konserwowane, soja konserwowa 
do użytku spożywczego, orzechy łuskane, mielone orzechy, 
warzywa mrożone, mrożone owoce, owoce marynowane, 
miąższ owoców, skórki owocowe, chipsy owocowe, orzechy 
preparowane, rodzynki, nasiona przetworzone, mieszanki 
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, sułtanki, 
suszone owoce, orzechy suszone, suszona soja, owoce prze-
tworzone, gotowane owoce, gotowane orzechy, produkty 
z suszonych owoców, owoce konserwowane w słoikach, wa-

rzywa suszone, warzywa gotowane, przeciery warzywne, wa-
rzywa przetworzone, korzenie przetworzone, rośliny strączko-
we przetworzone, orzechy przetworzone, 30 cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, wypieki, wy-
roby cukiernicze, czekolada i desery, syropy i melasa, słodkie 
polewy i nadzienia, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
napoje kakaowe gotowe do picia, kakao [palone, w prosz-
ku, granulowane lub w napojach], kawa [palona, w proszku, 
granulowana lub w napojach], kawa liofilizowana, batony 
zbożowe i energetyczne, herbatniki, cukierki, batony i guma 
do żucia, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, prepara-
ty zbożowe pokryte cukrem i miodem, preparaty zbożowe 
składające się z otrębów, preparaty zbożowe składające się 
z otrębów z owsa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, pro-
dukty zbożowe w postaci batonów, batony na bazie granoli, 
batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki na bazie pszenicy, 
przekąski na bazie wafli ryżowych, batoniki na bazie nasion, 
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych 
owoców [wyroby cukiernicze], brownie [ciastka czekoladowe], 
herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, papier jadalny, 
wafelki, herbatniki zawierające owoce, wyroby cukiernicze 
z czekolady, czekolada, czekoladowe wyroby cukiernicze nie-
lecznicze, pasty czekoladowe [do smarowania], orzechy w po-
lewie [wyroby cukiernicze], orzechy w polewie czekoladowej, 
orzechowe wyroby cukiernicze, żywność zawierająca kakao 
[jako główny składnik], artykuły żywnościowe zawierające 
czekoladę [jako podstawowy składnik], budyń ryżowy, chrupki 
z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, chipsy [produk-
ty zbożowe], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, 
przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski 
wytwarzane z muesli, przekąski wykonane z pszenicy, chrupki 
ryżowe, ciastka owsiane, zboża, mąka, ryż, wyciskane produkty 
spożywcze z ryżu, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadanio-
we, owsianka i grysik, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki zbo-
żowe gotowe do spożycia, muesli, muesli składające się głów-
nie z preparatów zbożowych, płatki śniadaniowe, owsianka, 
desery z muesli, płatki kukurydziane, mieszanki spożywcze 
składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, wy-
ciskane przekąski zawierające kukurydzę, wyciskane produk-
ty spożywcze z pszenicy, jęczmień do spożycia przez ludzi, 
zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, mąka owsiana 
spożywcza, płatki owsiane i pszeniczne, produkty żywnościo-
we na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, żyw-
ność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, preparaty 
z otrębów do spożycia przez ludzi, sago, zboża przetworzone, 
przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez 
ludzi, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i le-
śne, rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, drzewa 
i produkty leśne, słód i zboża nieprzetworzone, sezam jadalny, 
nieprzetworzony, trzcina cukrowa, rośliny suszone, kukurydza, 
produkty leśne nie ujęte w innych klasach, produkty rolne 
(nieprzetworzone), 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produk-
ty piwowarskie, preparaty do produkcji napojów, bezmleczne 
substytuty mleka [napoje], aromatyzowane napoje gazowa-
ne, wody, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców 
lub warzyw.

(210) 504089 (220) 2019 09 04
(731) WENDRE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowny)
(540) DreamPro
(510), (511) 20 poduszki, poduszki dla zwierząt domowych, 
poduszki dmuchane do spania, do celów niemedycznych, 
poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, poduszki 
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utrzymujące pozycje głowy dla niemowląt, poduszki za-
pobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, maty do kojców 
dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spa-
nia, pościel, oprócz bielizny pościelowej, 24 bielizna po-
ścielowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, kapy na łóż-
ka, narzuty na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], kołdry, 
papierowe narzuty na łóżka, podszewki [tkanin]l, pokrowce 
i narzuty na meble, pokrycie na materace, poszewki na po-
duszki [poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka, wsypa 
[bielizna pościelowa], wsypy [pokrowce na materace], koce 
dla zwierząt domowych, koce piknikowe, lambrekiny [falba-
ny do łóżek], materiały tekstylne nietkane, pledy podróżne, 
tkaniny bawełniane, tkaniny lniane, tkaniny wełniane, tkani-
ny ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne [substytuty 
tkanin].

(210) 504110 (220) 2019 09 13
(731) RUDNICKA-KRAJEWSKA MAGDALENA KAMILA 

NOWE TECHNOLOGIE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NT Nowe Technologie

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 komora dekompresacyjna.

(210) 504137 (220) 2019 09 05
(731) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE KOMEDY

(531) 22.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(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, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwesto-
ra budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, pośrednictwo w na-
bywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni 
użytkowej, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi 
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych 
majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, 
lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nie-
ruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejsca-
mi parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży 
nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i ad-
ministrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlo-
wymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego 
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projek-
towania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji 
użytkowania nieruchomości, 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) 504138 (220) 2019 09 05
(731) PRZEDSZKOLA POMARAŃCZOWA CIUCHCIA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURIS

(531) 02.07.23, 26.01.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, or-
ganizacja zbiórek, 41 edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, 
kształcenie praktyczne, doradztwo edukacyjne i szkolenio-
we, usługi z zakresu nauczania, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów, konkursów, szkoleń, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, koncertów, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów z zakresu 
psychologii i pedagogiki, organizowanie obozów dla dzieci 
i młodzieży, organizowanie i prowadzenie pracowni specja-
listycznych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, publikacja książek, czasopism, magazynów, publi-
kacja książek, czasopism, magazynów o tematyce psycholo-
gicznej i pedagogicznej, publikacja zdjęć, publikacje on-line 
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książek, periodyków, tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje on-line książek i tekstów o tematyce psychologicznej 
i pedagogicznej, publikacje on-line nie do pobrania, tłuma-
czenia, usługi wydawnicze, prowadzenie blogów, dzienni-
ków internetowych, produkcja programów telewizyjnych, 
produkcja filmów innych niż reklamowe, udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych on-line nie do pobrania, 44 usługi prowadzenia 
poradni psychologicznych, usługi prowadzenia poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, porady psychologiczne, usługi terapeu-
tyczne, rehabilitacja fizyczna, usługi terapeutyczne w zakre-
sie rehabilitacji społecznej dzieci, młodzieży, bezdomnych, 
usługi terapeutyczne w zakresie resocjalizacji społecznej, 
usługi poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.

(210) 504186 (220) 2019 09 06
(731) Sky Chain Trading Limited, Hong Kong  

Specjalny Region Administracyjny Hong Kong, Chiny
(540) (znak słowny)
(540) ARCOSTEEL
(510), (511) 8 wózki do grillów, noże do chleba, noże de-
koracyjne do masła, foremki do ciasta, otwieracze do pu-
szek, nieelektryczne, noże do krojenia mięsa, zestawy noży 
do sera składające się z noży o różnych rozmiarach, krajalnice 
do sera, nieelektryczne, krajalnice do jajek, nieelektryczne, 
sztućce, mianowicie widelce, łyżki i noże, noże do owoców, 
szatkownice do rozdrabniania czosnku, nieelektryczne, ręcz-
ne urządzenia kuchenne do szatkowania, krojenia i siekania 
żywności, ręczne urządzenia do cięcia makaronu, narzędzia 
ręczne do użytku w rzeźbieniu lub dekorowaniu dyń, mini-
-dyń, tykwy i innych owoców i warzyw, mianowicie noże, 
piły, łopatki, dłuta i wiertła, noże domowe, szpikulce lodu, 
noże kuchenne, rękojeści noża, ostrzałki do noży, przyrządy 
do ostrzenia noży, ostrzałki, tłuczki do mięsa w postaci młot-
ków kuchennych, otwieracze ostryg, noże do pizzy, nieelek-
tryczne, krajalnice do pizzy, noże ogrodnicze do przycinania 
roślin, noże do serwowania, rozpórka w postaci małego noża 
do sera, noże stołowe, sztućce stołowe, mianowicie widel-
ce, łyżki i noże, noże do warzyw, obieraczki do warzyw, nie-
elektryczne, krajalnice do warzyw, skrobaczki, 21 przybory 
do wypieków, naczynia do pieczenia, umywalki w postaci 
misek, łyżki do polewania pieczeni do użytku kuchennego, 
wyroby szklane do napojów, mieszadła do napojów, mi-
seczki, otwieracze do butelek, nalewaki do butelek, kosze 
na chleb do użytku domowego, kosze na chleb, deski do kro-
jenia chleba, maselniczki i pokrywki do maselniczek, zestawy 
do ozdabiania ciastek, sprzedawane jako zestaw, składające 
się głównie z rurek, złączy i końcówek do ozdabiania, tale-
rze do ciasta, formy do ciasta, łopatki do ciast, komplety pu-
szek kuchennych, widelce do mięsa, naczynia żaroodporne, 
zestawy desek do serów składające się z desek różnych roz-
miarów, klosze do przykrywania serów, tarki do sera, talerze 
do serów i talerze do serwowania, deski do krojenia do użyt-
ku kuchennego, shakery i mieszadła do koktajli, ręczne młyn-
ki do kawy, ekspresy do kawy, nieelektryczne, perkolatory 
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do kawy, nieelektryczne, 
serwisy kawowe w postaci zastawy stołowej, durszlak, torby 
ozdobne do wyrobów cukierniczych, formy do pieczenia, 
garnki kuchenne, garnki, zestawy garnków do gotowania, 
łyżki do gotowania, dozowniki do ciasta, grille, pokrywy grilla 
i kosze druciane, słoiki na ciastka, widelce do gotowania, sitka 
do gotowania, naczynia kuchenne do użytku w kuchenkach 
mikrofalowych, naczynia kuchenne, a mianowicie patelnie 
do pieczenia, korkociągi, deski do krojenia, karafki, naczynia 
i butelki Dewara, zastawa stołowa, pokrowce na naczynia, 

naczynia, kubki do picia i spodki, piersiówki, szklanki do picia, 
mianowicie szklanki bez uchwytów, żeliwne kociołki z po-
krywką, trzepaczki do jaj, nieelektryczne, pierścienie do jaj, 
rondelki do jajek w koszulkach, buteleczki, garnki do goto-
wania na parze nieelektryczne, trzepaczki do żywności nie-
elektryczne, rozgniatacze do owoców, patelnie do smażenia, 
prasy do czosnku, szklane korki do butelek, puchary, tarki 
do użytku kuchennego, patelnie nieelektryczne, ręcznie ob-
sługiwane urządzenie kuchenne do mielenia żywności, ręcz-
ne młynki do żywności, szklane słoiki, domowe pojemniki 
na żywność, ręczne sita i sitka, przybory domowe, miano-
wicie malaksery, łyżki do lodów, wiaderka do lodu, foremki 
do kostek lodu, tacki na kostki lodu, wiaderka do kostek lodu, 
szczypce do lodu, Japońskie zestawy pudełek na żywność 
(jubako), dzbanki, pojemniki kuchenne, łyżki do polewa-
nia pieczeni, szczypce kuchenne, bloki na noże, organizery 
do noży, podpórki do noży, tace obrotowe, nalewaki likierów, 
pudełka śniadaniowe, miski do mieszania, łyżki do mieszania, 
moździerze i tłuczki do użytku kuchennego, kubki, serwet-
ki, pierścienie na serwetki, nieelektryczne dzbanki do kawy, 
nie z metali szlachetnych, nieelektryczne kuchenne mik-
sery do żywności, nieelektryczne przyrządy do makaronu 
do użytku domowego, nieelektryczne przenośne lodówki, 
dziadki do orzechów, nieelektryczne sokowirówki do owo-
ców i warzyw, przyrządy do omletów, nieelektryczne, na-
czynia kuchenne, pędzle cukiernicze, młynki do pieprzu, 
pieprzniczki, dzbanki, patelnie do ciasta, łopatki do ciasta, 
dzbany, pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywa-
nia do użytku w gospodarstwie domowym lub domowego, 
talerze, skrobaki do garnków i patelni, praski do ziemniaków, 
szybkowary nieelektryczne, kokile, pokrywki samouszczel-
niające wielokrotnego użytku do misek do użytku domo-
wego, filiżanki, pojemniki do przechowywania żywności, 
wałki do ciasta, salaterki, szczypce do sałatek, młynki do soli 
i pieprzu, obsługiwane ręcznie, solniczka i pieprzniczka, 
rondle, miarki do serwowania lub porcjowania kawy, ciasta 
na ciastka, lody, naczynia do serwowania potraw, widelce 
do serwowania, łyżki do serwowania, naczynia do serwowa-
nia jedzenia i napojów, łyżki durszlakowe, przybory domowe, 
kostki steatytowe do chłodzenia whisky, wazy do zup, do-
zowniki w sprayu do środków dezynfekujących i roztworów 
czyszczących sprzedawane puste, szpatułki do użytku jako 
przybory kuchenne, stojaki na przyprawy, ekrany chroniące 
przed pryskaniem, przybory kuchenne, kosze do gotowania 
na parze, szczypce do cukru, pojemniki na herbatę, filiżan-
ki do herbaty, zaparzacze do herbaty, czajniki do herbaty, 
nieelektryczne, dzbanki do herbaty nie z metali szlachet-
nych, serwisy do herbaty w postaci zastawy stołowej, ze-
stawy do herbaty, pojemniki na wykałaczki, tace do celów 
domowych, podkładki pod garnki, urny, wazony, naczynia 
do serwowania warzyw, tłuczki do warzyw, gofrownice nie-
elektryczne, trzepaczki do ubijania piany, wiaderka do chło-
dzenia wina, kieliszki do wina, otwieracze do wina, pipety 
do degustacji win, woki nieelektryczne.

(210) 504191 (220) 2019 09 06
(731) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Starogard Gdański

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O!TWÓRZ
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(531) 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżni-
ce, inne części i akcesoria (klamki, gałki, zamki, zasuwy, za-
wiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte w tej 
klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi prze-
ciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym przeznacze-
niu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, 
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów 
handlowo-usługowych i innych obiektów budowlanych, 
16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/lub foliach: 
książki, broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, infor-
matory, 19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżni-
ce, inne części i akcesoria do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi 
płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi 
z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu do: 
mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, pensjo-
natów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlo-
wo-usługowych i innych obiektów budowlanych, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: mate-
riały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne 
części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, 
usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospo-
darczej, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii 
reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, pre-
zentacji, aukcji publicznych, marketing i prezentacja poprzez 
telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki 
komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu 
na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzy-
dła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi, 
elementy wyposażenia wnętrz, reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, 
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych 
środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktu-
alnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, pośrednictwo handlowe.

(210) 504196 (220) 2019 09 06
(731) MAZANEK TOMASZ EOO VITA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eoo Vita

(531) 01.15.15, 05.03.11, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, galaretki owocowe, owoce 
kandyzowane, owoce i warzywa konserwowane, suszone 
i gotowane, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie 
suszonych owoców, warzywa suszone, przekąski na bazie 
warzyw, wyroby kulinarne przeznaczone do bezpośred-
niego spożycia z owoców, warzyw, oleje, tłuszcze jadalne, 
spożywcze pestki roślin, pestki dyni, przetworzone, pestki 
słonecznika, przetworzone, daktyle, przekąski na bazie dak-
tyli, rodzynki, przekąski na bazie rodzynek, orzechy, przekąski 
na bazie orzechów, olej kokosowy, spożywczy olej kokosowy, 
olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], organiczny 
olej kokosowy do celów kulinarnych, mus kokosowy, tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], rozdrobnione ziarna sezamu, 
orzechy przetworzone, kremy przyrządzone z orzechów, 

kremy na bazie orzechów, krem z orzechów nerkowca, krem 
z orzechów laskowych, krem z orzechów arachidowych, 
krem z migdałów, kokos przetworzony, przekąski na bazie 
kokosu, napoje kokosowe, napoje migdałowe, nasiona prze-
tworzone, nasiona roślin oleistych do celów spożywczych, 
przekąski spożywcze na bazie nasion roślin oleistych, nasio-
na suszone, przekąski spożywcze na bazie nasion roślin su-
szonych, aloes spożywczy, przekąski na bazie aloesu, kremy, 
musy i pasty jako produkty spożywcze, 30 crunchy, czeko-
lada, artykuły spożywcze na bazie czekolady, herbata, arty-
kuły spożywcze na bazie herbaty, kakao, artykuły spożyw-
cze na bazie kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, 
kawa, artykuły spożywcze na bazie kawy, napoje na bazie 
kawy, muesli, przyprawy, sosy przyprawowe na bazie owo-
ców lub warzyw, zioła inne niż do celów leczniczych, dodatki 
do żywności, mąka, mąka kokosowa do spożycia przez ludzi, 
mąka roślinna, mąka orzechowa, sosy, sosy zawierające orze-
chy, sosy ziołowe, napary ziołowe, zioła przetworzone, mąka 
migdałowa, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, 
napoje gazowane, napoje owocowe, soki, syropy, preparaty 
do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji 
napojów, kwas chlebowy jako napój bezalkoholowy, napoje 
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje izotoniczne, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz on-line towarów ta-
kich jak: artykuły spożywcze, olej kokosowy, spożywczy olej 
kokosowy, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], 
organiczny olej kokosowy do celów kulinarnych, mus ko-
kosowy, tahini [pasta z ziarna sezamowego], rozdrobnione 
ziarna sezamu, orzechy przetworzone, kremy przyrządzone 
z orzechów, kremy na bazie orzechów, krem z orzechów ner-
kowca, krem z orzechów laskowych, krem z orzechów ara-
chidowych, krem z migdałów, kokos przetworzony, przekąski 
na bazie kokosu, napoje kokosowe, napoje migdałowe, mąka 
kokosowa do spożycia przez ludzi, mąka roślinna, mąka orze-
chowa, sosy zawierające orzechy, mąka migdałowa.

(210) 504201 (220) 2019 09 06
(731) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Starogard Gdański

(540) (znak słowny)
(540) O!TWÓRZ
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, oścież-
nice, inne części i akcesoria (klamki, gałki, zamki, zasuwy, 
zawiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawar-
te w tej klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, 
drzwi przeciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym 
przeznaczeniu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów 
wczasowych, pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyj-
nych, obiektów handlowo-usługowych i innych obiektów 
budowlanych, 16 materiały drukowane na papierze, tektu-
rze i/lub foliach: książki, broszury, prospekty, katalogi, albu-
my, plakaty, informatory, 19 drzwi niemetalowe, skrzydła 
drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi za-
warte w tej klasie, drzwi płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi 
pełne i przeszklone, drzwi z izolacją akustyczną i termiczną 
o różnym przeznaczeniu do: mieszkań, domów, biur, ho-
teli, domów wczasowych, pensjonatów, szpitali, zakładów 
produkcyjnych, obiektów handlowo - usługowych i innych 
obiektów budowlanych, 35 usługi w zakresie sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej towarów: materiały budowlane, 
drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria 
do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, usługi w zakresie 
reklamy i informacji o działalności gospodarczej, organi-
zowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, 
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akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, aukcji 
publicznych, marketing i prezentacja poprzez telewizję, 
radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki ko-
munikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu 
na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzy-
dła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi, 
elementy wyposażenia wnętrz, reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multi-
medialnych – przeznaczona do transmisji telewizyjnej, ra-
diowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz in-
nych środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, 
uaktualnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele re-
klamowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych i/lub reklamowych, pośrednictwo handlowe.

(210) 504207 (220) 2019 09 06
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EVASTIX
(510), (511) 5 leki i suplementy dla ludzi.

(210) 504226 (220) 2019 09 08
(731) KIRSZ MARTA CAFÉ LISBOA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAFÉ LISBOA CASA DE PASTÉIS DE NATA

(531) 01.15.17, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, lody, cu-
kierki, herbata, kakao, kawa, jadalne ozdoby do ciast, lody, 
majonezy, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie ka-
kao, napoje na bazie kawy, pierniki, pizza, potrawy na ba-
zie mąki, przyprawy, sosy, słodycze, wyroby cukiernicze, 
ciastkarskie, piekarnicze, pieczywo, suchary, wafle, wyroby 
mączne, makarony, drożdże, 35 zarządzanie siecią: kawiarni, 
restauracji, hoteli, sklepów, doradztwo i pomoc w organi-
zowaniu sieci: punktów gastronomicznych, sklepów, hoteli, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, wydawanie i rozprowadzanie broszur i dru-
ków reklamowych, usługi przedstawicielstwa podmiotów 
zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na ko-
jarzeniu kontrahentów, prowadzenie interesów osób trze-
cich, usługi konsultingowe i marketingowe, wynajmowanie 
powierzchni reklamowej, sprzedaż artykułów spożyw-
czych, tytoniowych, alkoholowych, usługi związane z pozy-
skiwaniem informacji do komputerowych baz danych i pro-
wadzeniem komputerowych baz danych w zakresie: usług 
gastronomicznych, handlowych, turystyki, wypoczynku, 
rekreacji, usługi kreowania wizerunku osób, firm i marki, 
43 usługi w zakresie: kawiarni, restauracji, usługi w zakresie 
barów szybkiej obsługi, pubów, usługi klubów nocnych, 
usługi w zakresie przygotowywanie potraw na zamówienie 
i ich dostawa, catering, wypożyczanie krzeseł, stołów, bieli-
zny stołowej i zastawy stołowej, prowadzenie hoteli, mote-
li, usługi rezerwacji hotelowej, wynajem sal wyposażonych 
w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny (telefon, faks, 
komputer, Internet), wynajem sal na przyjęcia, spotkania 
towarzyskie, okolicznościowe, bale, prowadzenie centrów 

opieki nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, 
usługi opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz świad-
czone w obiektach handlowych i gastronomicznych.

(210) 504242 (220) 2019 09 09
(731) KRÓL TOMASZ KRÓL-NET, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETROCEGIEŁKA ŚCIANY I ELEWACJE

(531) 07.15.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie płytek ceramicznych za pośrednictwem sta-
cjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie płytek gipso-
wych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzeda-
ży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie płytek drewnianych za pośrednictwem sta-
cjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie paneli drew-
nianych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprze-
daży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej w zakresie desek drewnianych za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie mebli 
drewnianych za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie drewnianych ram do obrazów za po-
średnictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci 
Internet.

(210) 504249 (220) 2019 09 09
(731) KRÓL TOMASZ KRÓL-NET, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) RETROCEGIEŁKA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie płytek ceramicznych za pośrednictwem stacjonarnych 
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w zakresie płytek gipsowych za pośred-
nictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Inter-
net, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie płytek 
drewnianych za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie paneli drewnianych za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie desek drewnia-
nych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie mebli drewnianych za pośrednictwem stacjonar-
nych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie drewnianych ram do obra-
zów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet.

(210) 504255 (220) 2019 09 09
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW Belwederki PARÓWKI KLASYCZNE 
WIEPRZOWE ŚWIETNY POMYSŁ NIE TYLKO NA 
ŚNIADANIE Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MIĘSA 
WIEPRZOWEGO TU OTWIERAĆ

(531) 05.01.05, 08.05.03, 26.04.02, 25.01.15, 25.05.25, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa, wędliny.

(210) 504273 (220) 2019 09 09
(731) QUALIS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakrzewko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUALIS ENGINEERING

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 37 budownictwo, rozbiórka budynków, budowa 
fabryk.

(210) 504288 (220) 2019 09 10
(731) Genericon Pharma GmbH, Graz, AT
(540) (znak słowny)
(540) Latadrop
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-
naryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, substan-
cje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, leki 
dla ludzi.

(210) 504290 (220) 2019 09 10
(731) Genericon Pharma GmbH, Graz, AT
(540) (znak słowny)
(540) MultiVIDI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-
naryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, substan-
cje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, leki 
dla ludzi.

(210) 504291 (220) 2019 09 10
(731) Genericon Pharma GmbH, Graz, AT
(540) (znak słowny)
(540) Oroes
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-
naryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, substan-
cje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, leki 
dla ludzi.

(210) 504292 (220) 2019 09 10
(731) Genericon Pharma GmbH, Graz, AT
(540) (znak słowny)
(540) Dutafin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-
naryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, substan-
cje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, leki 
dla ludzi.

(210) 504294 (220) 2019 09 10
(731) Genericon Pharma GmbH, Graz, AT
(540) (znak słowny)
(540) MultiURI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wete-
rynaryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, sub-
stancje dietetyczne przystosowane do użytku medyczne-
go, leki dla ludzi.

(210) 504310 (220) 2019 09 10
(731) GÓRSKI PIOTR, LISZKA ŁUKASZ GL SPÓŁKA CYWILNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my car TAXI

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 transport osób taksówką.

(210) 504315 (220) 2019 09 11
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) Słoneczna witamina od Olimp Labs
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki 
wydawane bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, 
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty 
witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszan-
ki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia bę-
dące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów 
medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, proszki 
jako zamienniki posiłków, dietetyczne napoje przystoso-
wane do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
suplementów diety, produktów dietetycznych, dostar-
czanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suplementów 
diety, produktów dietetycznych, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi rekla-
mowe i marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja 
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materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, marketing bezpośredni, organizowanie programów 
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych 
lub reklamowych.

(210) 504320 (220) 2019 09 11
(731) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 04.01.04, 04.03.07, 29.01.15
(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-
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) 504353 (220) 2019 09 11
(731) GLOBAL AGRO INNOVATIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) SOLER
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 7 maszyny i urządze-
nia rolnicze, ogrodnicze i leśne, 44 usługi związane z rolnic-
twem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 504356 (220) 2019 09 11
(731) CHOJNACKI BARTOSZ FILIP IMPERIAL-AGENCJA 

POŚREDNICTWA I USŁUG MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ 
CHOJNACKI, Koszalin

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 18.01.05, 02.01.08, 02.01.16
(510), (511) 25 odzież.

(210) 504369 (220) 2019 09 12
(731) MILCZARKIEWICZ KATARZYNA K&P, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) # polish GIRL

(531) 27.05.01, 24.17.10, 24.17.25
(510), (511) 24 tekstylia i substytuty tekstyliów i wyroby włó-
kiennicze, 25 odzież, 40 obróbka materiałów.

(210) 504370 (220) 2019 09 12
(731) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SafetyShelf safetyshelf.eu

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 diody laserowe, czujniki laserowe, instalacje 
laserowe inne niż do celów medycznych [w automatycz-
nych regałach magazynowych], lustra do kontroli pracy 
[automatycznych regałów magazynowych], elektryczne 
i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, 
urządzenia do ochrony i nadzoru [przestrzeni ruchu windy], 
elektroniczne systemy kontrolne [przestrzeni ruchu windy], 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
kontrolery ruchu [windy], zdalne urządzenia do monitoro-
wania [przestrzeni ruchu windy], urządzenia zabezpiecza-
jące do wind, układy elektroniczne, elektroniczne układy 
scalone.

(210) 504490 (220) 2019 09 16
(731) KLETA ANDRZEJ KADET IZOLACJE OGNIOTRWAŁE, 

Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) novosil el
(510), (511) 17 dźwiękoszczelne materiały, lakier izolacyjny, 
materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, mate-
riały przeciw stratom ciepła w kotłach, ognioodporne mate-
riały izolacyjne, zaprawy izolacyjne.

(210) 504496 (220) 2019 09 16
(731) KOZICKA BEATA NOVA, Chynów
(540) (znak słowny)
(540) Brykacze.pl
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki 
edukacyjne, huśtawki, zabawki bujane, zabawki dmuchane, 
pojazdy- zabawki, pistolety- zabawki, hulajnogi- zabawki, za-
bawki nakręcane, zabawki budowlane, zabawki inteligentne, 
zabawki do jeżdżenia, zabawki do wody, zabawki do pchania, 
zabawki tryskające wodą, zabawki konstrukcyjne, zabawki 
na kółkach, zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, klocki 
do łączenia- zabawki, zabawki wykonane z drewna, zabawki 
w postaci puzzli, nadmuchiwane zabawki do basenu, zabawki 
do użytku na zewnątrz, zabawki do sprzedaży w postaci ze-
stawów, trampoliny, 35 promocja sprzedaży, administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promo-

cyjnych, usługi importowo-eksportowe, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu.

(210) 504498 (220) 2019 09 16
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA SUPER FRUITS&HERBS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne 
i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki 
perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo-
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, ko-
smetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farma-
ceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, ma-
ski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, wło-
sów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 504500 (220) 2019 09 16
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA Bio Age
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne 
i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki 
perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo-
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, ko-
smetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farma-
ceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, ma-
ski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, wło-
sów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 504509 (220) 2019 09 16
(731) LEFROSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śniaty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PILARIX

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, kremy nielecznicze, 5 kre-
my lecznicze, kremy farmaceutyczne.

(210) 504513 (220) 2019 09 16
(731) LEFROSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śniaty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEFROSCH
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(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy nie-
lecznicze, 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kre-
my lecznicze, kremy farmaceutyczne, insektycydy, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży kosmetyków, farmaceutyków, natural-
nych środków leczniczych, insektycydów.

(210) 504516 (220) 2019 09 17
(731) WIŚNIEWSKI ANDRZEJ POUNDOUT, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCUR

(531) 03.01.06, 03.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dodatki witami-
nowe i mineralne, mineralne suplementy diety, suplemen-
ty diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierają-
ce glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, napoje 
z dodatkami dietetycznymi, preparaty pobudzające apetyt, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prosz-
ki jako zamienniki posiłków, suplementy diety sporządzo-
ne głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, suplementy diety z białkiem sojowym, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, obuwie do uprawia-
nia sportów walki, obuwie sportowe, stroje do uprawiania 
sportów walki, odzież sportowa, 28 gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, sprzęt sportowy, zabawkowy sprzęt sportowy, 
przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, amunicja do bro-
ni do paintball, broń paintballowa- artykuły sportowe, broń 
do szermierki, deski surfingowe, deski windsurfingowe, 
deskorolki, dyski sportowe, ekspandery - ćwiczenia, tarcze 
elektroniczne, florety do szermierki, gry automatyczne, gry 
automatyczne na monety, karty do gry, kije bilardowe, kije 
golfowe, kije hokejowe, kręgle, kule bilardowe, maski szer-
miercze, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochra-
niacze do użytku w sporcie, ochraniacze nóg do użytku 
sportowego, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, 
ochraniacze na pięści jako artykuły sportowe, ochrania-
cze ciała do użytku sportowego, ochraniacze na ramiona 
jako artykuły sportowe, pasy do podnoszenia ciężarów, 
piłki do gier, przyrządy gimnastyczne, rękawice do futbolu 
amerykańskiego, rękawice baseballowe, rękawice bokser-
skie, rękawice do kick-boksingu, rękawice do sportów wal-
ki, rękawice golfowe, rowery treningowe stacjonarne, stoły 
bilardowe, stoły do piłkarzyków, worki treningowe, gruszki 
bokserskie na sprężynie, tarcze treningowe do sztuk walki, 
32 wody mineralne, napoje dla sportowców, napoje energe-
tyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje 
izotoniczne, proszki do sporządzania napojów, 41 edukacja, 
nauczanie, kształcenie, rozrywka, imprezy kulturalne, organi-
zacja imprez rozrywkowych, przeprowadzanie imprez spor-
towych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie 
imprez rekreacyjnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, 
prowadzenie imprez kulturalnych, informacja o imprezach 

rozrywkowych, szkolenie i instruktaż, organizowanie i ob-
sługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, organizowanie, przygotowywanie 
i prowadzenie zawodów sportowych, organizowanie i pro-
wadzenie zawodów sportów walki, organizacja obozów 
sportowych, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeń-
stwa, szkolenia w zakresie sportu i sztuk walki, publikacja 
czasopism, publikacja materiałów edukacyjnych, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji 
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych niepobie-
ralnych, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi in-
formacyjne dotyczące książek, usługi publikacji, publikacje 
multimedialne, publikowanie książek i recenzji, publikowanie 
książek, publikowanie książek związanych ze sportem, pu-
blikowanie multimedialne książek, wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, publikacja książek i czasopism 
elektronicznych nie do pobierania on-line, usługi wydawni-
cze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Inter-
necie.

(210) 504537 (220) 2019 09 17
(731) PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meDme.pl

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów au-
diowizualnych, dostarczanie wiadomości drogą elektronicz-
ną, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektro-
niczne przekazywanie wiadomości, emisja filmów za po-
średnictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie plików, 
emisja treści wideo, komunikacja za pośrednictwem blogów 
on-line, nadawanie programów za pośrednictwem Interne-
tu, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, 
przekazywanie informacji za pomocą komputera, przesyła-
nie wiadomości, transmisja danych przez Internet, transmi-
sja informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi, 
medycyną i higieną udostępnianie forów internetowych 
on-line, udostępnianie on-line forów do przesyłania wiado-
mości miedzy użytkownikami komputerów, zapewnienie 
dostępu do blogów on-line, 41 instruktaż w zakresie gimna-
styki ciążowej, dostarczanie informacji dotyczących książek, 
dostarczanie informacji edukacyjnych, informacja o rekre-
acji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, in-
formacje dotyczące działalności kulturalnej, instruktaż w za-
kresie gimnastyki, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, na-
uczanie w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie 
zdrowia, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Inter-
necie, prowadzenie kursów edukacyjnych, przedstawianie 
filmów, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie 
tekstów, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, udo-
stępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem 
sieci komputerowych, udostępnianie informacji edukacyj-
nych w dziedzinie zdrowia i sprawność fizycznej, udostęp-
nianie informacji o nauczaniu on-line, 44 usługi informacji 
medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycz-
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nej, doradztwo w dziedzinie rodzenia, udzielanie informacji 
związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, badania w za-
kresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dietetyczne, do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące 
kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo me-
dyczne w zakresie ciąży, doradztwo psychologiczne, do-
radztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, doradztwo związane ze stomatologią, 
konsultacje psychologiczne, ochrona zdrowia, poradnictwo 
dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo psycho-
logiczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo 
żywieniowe, przeprowadzanie diagnozy chorób, udostęp-
nianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, 
udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, udostępnianie informacji na temat karmienia 
piersią, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzie-
lanie informacji medycznych, udzielanie informacji na temat 
stomatologii, udzielanie informacji o wartości odżywczej 
produktów, udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i rodzinnego, udzielanie informacji o uro-
dzie, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informa-
cji związanych z usługami medycznymi, usługi diagnostyki 
medycznej- testy i analizy, doradztwo dotyczące psycholo-
gicznego leczenia dolegliwości medycznych.

(210) 504544 (220) 2019 09 17
(731) PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) medme.tv
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja programów typy telezakupy, produkcja programów 
związanych z telezakupami, publikowanie tekstów reklamo-
wych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy te-
lewizyjne, rozpowszechnianie reklam, 38 agencja informacyjne, 
fora dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomu-
nikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, komunikacja za pomocą sieci komór-
kowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność 
telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji 
kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z glo-
balną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie 
faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie te-
legramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów tele-
komunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnia-
nie forów internetowych on-line, usługi poczty głosowej, usługi 
przywoławcze- radio, telefon lub inne środki łączności elektro-
nicznej, usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi 
teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomu-
nikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń- usługi telekomunika-
cyjne, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 chronometraż 
imprez sportowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, edukacja religij-
na, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja 

o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż 
w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, kształcenie praktyczne- pokazy, kultura fizycz-
na, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie 
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnasty-
ki, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów: organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych: 
organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, 
organizowanie widowisk- impresariat, organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawo-
dów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przy-
jęć, rozrywki, pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja 
widowisk, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe 
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, sporządzanie napisów np. do filmów, sprawdziany 
edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado- szkolenia z japoń-
skiej ceremonii picia herbaty, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania: udostępnianie muzyki cyfrowej 
nie do pobrania w Internecie, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych nie do pobrania, usługi klubów zdrowia w zakresie 
zdrowia i ćwiczeń fizycznych, usługi pokazów filmowych, usługi 
prezenterów muzyki, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, 
usługi studia nagrań, usługi trenera osobistego dotyczące tre-
ningu sprawności fizycznej, usługi trenerskie, usługi w zakresie 
oświaty- nauczanie, wynajem odbiorników radiowych i telewi-
zyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji 
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie kamer 
wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie 
taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo, 44 usługi informa-
cji medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycz-
nej, doradztwo w dziedzinie fizjoterapii, doradztwo w dzie-
dzinie rodzenia, udzielanie informacji związanych z usługami 
opieki pielęgniarskiej oraz położniczej, udzielanie informacji 
związanych z opieką paliatywną, udzielanie porad medycznych 
dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, 
informowanie o usługach banków krwi, informowanie o usłu-
gach klinik medycznych, informowanie o usługach kuracji 
uzdrowiskowych, informowanie o usługach medycyny alter-
natywnej, informowanie o usługach sztucznego zapłodnienia 
oraz usługach zapładniania metodą in vitro, usługi telemedycz-
ne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo die-
tetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo 
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradz-
two medyczne w zakresie ciąży, doradztwo psychologiczne, 
doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i od-
żywiania się, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje 
psychologiczne, ochrona zdrowia, poradnictwo dietetyczne, 
poradnictwo medyczne, poradnictwo psychologiczne, po-
radnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, 
przeprowadzenie diagnozy chorób, udostępnianie informacji 
medycznej w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji 
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie 
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informacji na temat karmienia piersią, udzielanie informacji me-
dycznych, udzielanie informacji na temat stomatologii, udzie-
lanie informacji o wartości odżywczej produktów, udzielanie 
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i rodzinnego, 
udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji zdrowot-
nej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
usługi diagnostyki medycznej- testy i analizy, doradztwo doty-
czące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych.

(210) 504550 (220) 2019 09 17
(731) ŚLEDŹ ALEKSANDRA GRAŻYNA NIERUCHOMOŚCI, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEAL WARSAW

(531) 26.13.01, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, pla-
nowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nierucho-
mości, oszacowania majątku nieruchomego, biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania 
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, usługi inwestowania w nieruchomości ko-
mercyjne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościa-
mi, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, 
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, naby-
wanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi 
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nierucho-
mości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieru-
chomości w zakresie dzierżawy ziemi, doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowy-
mi, budynkami handlowymi, centrami handlowymi, osiedla-
mi mieszkaniowymi, kompleksami budynków, usługi agen-
cji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu 
budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wy-
najmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi 
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji 
w zakresie nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości 
związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usłu-
gi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą 
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości.

(210) 504553 (220) 2019 09 17
(731) PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meDme

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audio-
wizualnych, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, 
elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczne 
przekazywanie wiadomości, emisja filmów za pośrednic-
twem Internetu, elektroniczne przesyłanie plików, emisja tre-
ści wideo, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, 
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, odbie-
ranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, przekazy-
wanie informacji za pomocą komputera, przesyłanie wiado-
mości, transmisja danych przez Internet, transmisja danych 
związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną 
i higieną, udostępnianie on-line forów do przesyłania wia-
domości między użytkownikami komputerów, zapewnianie 
dostępu do blogów on-line, nadawanie i transmisja progra-
mów telewizyjnych, nadawanie programów drogą radiową, 
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za po-
średnictwem Internetu, nadawanie programów przez tele-
wizję, 41 dostarczanie informacji dotyczącej książek, dostar-
czanie informacji edukacyjnych, instruktaż w zakresie gimna-
styki ciążowej, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, 
informacja o wypoczynku, informacje dotyczące działalno-
ści kulturalnej, instruktaż w zakresie gimnastyki, instruktaż 
w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgna-
cji urody, nauczanie w zakresie zdrowia, produkcja filmów 
szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, 
prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, przedstawianie filmów, publikacja materiałów 
edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, publiko-
wanie tekstów, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycy-
ny, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośred-
nictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji 
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 44 usługi in-
formacji medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki 
medycznej, doradztwo w dziedzinie rodzenia, udzielanie 
informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, ba-
dania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo diete-
tyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo 
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, do-
radztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo psycholo-
giczne, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie 
diety i odżywiania się, doradztwo związane ze stomatologią, 
konsultacje psychologiczne, ochrona zdrowia, poradnictwo 
dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo psycho-
logiczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnic-
two żywieniowe, przeprowadzenie diagnozy chorób, udo-
stępnianie informacji medycznej w zakresie dermatologii, 
udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, udostępnianie informacji na temat karmienia 
piersią, udzielanie informacji medycznych, udzielanie infor-
macji na temat stomatologii, udzielanie informacji o wartości 
odżywczej produktów, udzielanie informacji na temat po-
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radnictwa dietetycznego i rodzinnego, udzielanie informacji 
o urodzie, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie infor-
macji związanych z usługami medycznymi, usługi diagnosty-
ki medycznej- testy i analizy, doradztwo dotyczące psycho-
logicznego leczenia dolegliwości medycznych.

(210) 504563 (220) 2019 09 18
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HCA system absorbująco-akumulujący

(531) 25.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalo-
we, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycz-
nymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, pa-
nele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, 
podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabryko-
wane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w bu-
downictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, 
panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzi-
nowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, 
panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele 
akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzino-
we do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania 
dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, alu-
minium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane 
materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub 
jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach 
do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskane-
go aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, alumi-
nium, 11 akumulatory ciepła, regeneratory ciepła, urządzenia 
do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, termicz-
ne kolektory słoneczne do ogrzewania, kolektory energii 
słonecznej do ogrzewania, panele słoneczne do stosowania 
w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem 
odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzew-
czych, piece słoneczne, urządzenia wytwarzające ciepło, 
urządzenia odstojnikowe na ścieki, grzejniki do centralnego 
ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje 
grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodze-
nia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, 
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie 
do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki akumulacyjne, 
grzejniki segmentowe, ekologiczne grzejniki płaskie z samo-
regulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wy-
trzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralne-
go ogrzewania, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, 
ogrzewanie podłogowe, systemy chłodzące do lodowisk, re-
kuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania 
w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów 
spalinowych, systemy HVAC (instalacje do ogrzewania, wen-
tylacji i klimatyzacji), systemy MCA (instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła), 42 badania 
naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska natural-
nego, opracowanie projektów technicznych, prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
testowanie materiałów, technologiczne badania projektowe, 

usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo prze-
mysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, 
badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące 
technologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzi-
nie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania 
naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysło-
wymi, badania związane z fizyką, badania i analizy naukowe, 
projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowa-
nie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie tech-
niczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych 
produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produk-
tów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, 
projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek wykła-
dzinowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produk-
tów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 
badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem 
patentów, badania i rozwój w zakresie nauki, projektowanie 
i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, projek-
towanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii 
regeneracyjnej, sporządzanie projektów i opracowywanie 
systemów fotowoltaicznych, wzornictwo i opracowywa-
nie produktów, 45 licencjonowanie własności intelektualnej 
i praw autorskich, licencjonowanie własności przemysłowej, 
zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności 
intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie 
patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licen-
cjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie 
zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towa-
rowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie 
w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności prze-
mysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, 
zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej 
i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób 
i podmiotów trzecich, zarządzanie patentami.

(210) 504566 (220) 2019 09 18
(731) KOZICKA BEATA NOVA, Chynów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brykacze.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 gry zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki 
edukacyjne, huśtawki, zabawki bujane, zabawki dmuchane, 
pojazdy- zabawki, pistolety- zabawki, hulajnogi- zabawki, za-
bawki nakręcane, zabawki budowlane, zabawki inteligentne, 
zabawki do jeżdżenia, zabawki do wody, zabawki do pchania 
zabawki tryskające wodą, zabawki konstrukcyjne, zabaw-
ki na kółkach, zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, 
klocki do łączenia- zabawki, zabawki wykonane z drewna, 
zabawki w postaci puzzli, nadmuchiwane zabawki do base-
nu, zabawki do użytku na zewnątrz, zabawki do sprzedaży 
w postaci zestawów, trampoliny, 35 promocja sprzedaży, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
zabawek, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, usługi importowo - eksportowe, 
usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu.
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(210) 504576 (220) 2019 09 18
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) system grzewczo-chłodzący HCA

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalo-
we, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalo-
we pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelek-
trycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, 
panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalo-
we, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefa-
brykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian 
w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele da-
chowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele 
okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne 
z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, meta-
lowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe pa-
nele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe 
do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w bu-
downictwie, aluminium profilowane wytłaczane, alumi-
nium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty 
z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku 
w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, ele-
menty wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, folia 
aluminiowa, aluminium, 11 akumulatory ciepła, regenera-
tory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej 
do ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne do ogrze-
wania, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, pane-
le słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory sło-
neczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, ko-
lektory słoneczne do celów grzewczych, piece słoneczne, 
urządzenia wytwarzające ciepło, urządzenia odstojnikowe 
na ścieki, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje 
do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje 
klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, urzą-
dzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrze-
wania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła 
inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki akumulacyjne, grzejniki seg-
mentowe, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją 
temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości 
na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrze-
wania, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, ogrze-
wanie podłogowe, systemy chłodzące do lodowisk, reku-
peratory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania 
w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących ga-
zów spalinowych, systemy HVAC (instalacje do ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji), systemy HCA (instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła), 42 ba-
dania naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, testowanie materiałów, technologiczne bada-
nia projektowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, bada-
nia laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, 
badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie ener-
gii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe doty-

czące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania 
nad procesami przemysłowymi, badania związane z fizyką, 
badania i analizy naukowe, projektowanie konstrukcji, pro-
jektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie 
znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrze-
wania, projektowanie nowych produktów, projektowanie 
wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, pro-
jektowanie znaków towarowych, projektowanie metod 
produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace 
badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania na-
ukowe i technologiczne związane z mapowaniem paten-
tów, badania i rozwój w zakresie nauki, projektowanie i pla-
nowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, projekto-
wanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii 
regeneracyjnej, sporządzanie projektów i opracowywanie 
systemów fotowoltaicznych, wzornictwo i opracowywanie 
produktów, 45 licencjonowanie własności intelektualnej 
i praw autorskich, licencjonowanie własności przemysło-
wej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie wła-
sności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licen-
cjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych 
wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, 
licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowa-
nie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, 
licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja 
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez 
ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw 
własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich li-
cencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, zarzą-
dzanie patentami.

(210) 504589 (220) 2019 09 18
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) LONG4HAIR BY OCEANIC
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, 
kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznok-
ci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, serum do włosów, 
odżywki i szampony, środki do pielęgnacji ust, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi 
w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzę-
sy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs, brwi, 
włosów, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, 
serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżają-
ce, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki toaletowe, 
podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produk-
ty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów 
i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty 
na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, 
maski do celów leczniczych, 21 przybory kosmetyczne i to-
aletowe, aplikatory do makijażu, gąbeczki i gąbki do maki-
jażu, pędzelki do makijażu, pędzle kosmetyczne, aplikatory 
do kosmetyków, pędzle do golenia, szczotki i grzebienie 
do włosów, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do paznokci.

(210) 504590 (220) 2019 09 18
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
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(540) LONG4NAILS BY OCEANIC
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, 
kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznok-
ci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, serum do włosów, 
odżywki i szampony, środki do pielęgnacji ust, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi 
w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, 
odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs, brwi, 
włosów, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, 
serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, 
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki toaletowe, pod-
kłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i pre-
paraty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze 
tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, 
lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost 
włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, lecznicze 
preparaty do paznokci, maski do celów leczniczych, 21 przy-
bory kosmetyczne i toaletowe, aplikatory do makijażu, gą-
beczki i gąbki do makijażu, pędzelki do makijażu, pędzle 
kosmetyczne, aplikatory do kosmetyków, pędzle do golenia, 
szczotki i grzebienie do włosów, szczoteczki do rzęs, szczo-
teczki do paznokci.

(210) 504598 (220) 2019 09 18
(731) HERBICH MICHAEL DR MICHAEL HERBICH,  

Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr. Herbich

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 leki dla ludzi, maści dopochwowe, maści 
lecznicze, maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalne, 
mineralne suplementy diety, mydła lecznicze, opaski higie-
niczne, plastry do celów medycznych, plastry lecznicze, pla-
stry samoprzylepne, plastry lecznicze samoprzylepne, płyny 
do przemywania pochwy, preparaty do irygacji do celów 
medycznych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroorga-
nizmów do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do ce-
lów higienicznych, środki antykoncepcyjne, taśmy do celów 
medycznych przylepne i samoprzylepne, 10 aparaty i instru-
menty medyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, pessary 
położnicze, przyrządy ginekologiczne, przyrządy położnicze, 
ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych 
organów reprodukcyjnych, przyrządy ginekologiczne me-
dyczne, przyrządy położnicze medyczne, spirale ginekolo-
giczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej: leków dla 
ludzi, maści dopochwowych, maści leczniczych, maści prze-
ciw swędzeniu, maści przeciwzapalnych, mineralnych suple-
mentów diety, mydeł leczniczych, opasek higienicznych, pla-
strów do celów medycznych, plastrów leczniczych, plastrów 
samoprzylepnych, plastrów leczniczych samoprzylepnych, 
płynów do przemywania pochwy, preparatów do irygacji 
do celów medycznych, preparatów witaminowych, prepa-
ratów z mikroorganizmów do celów medycznych, środków 
dezynfekcyjnych do celów higienicznych, środków anty-
koncepcyjnych, taśm do celów medycznych przylepnych 
i samoprzylepnych, pessariów, pessarów ginekologicznych, 

pessarów położniczych, przyrządów ginekologicznych, 
przyrządów położniczych, ginekologicznych przyrządów 
medycznych do badania kobiecych organów reprodukcyj-
nych, przyrządów ginekologicznych medycznych, przyrzą-
dów położniczych medycznych, spiral ginekologicznych, 
aparatów i instrumentów medycznych.

(210) 504609 (220) 2019 09 19
(731) BOSOWSKI GRZEGORZ GB, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) fly.pl
(510), (511) 35 sprzedaż towarów z branży turystycznej, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: le-
gitymacje rabatowe, karty identyfikacyjne i rabatowe upo-
ważniające do zniżek, bilety, publikacje papierowe, książki, 
czasopisma, gazety, albumy, materiały drukowane, materiały 
do nauczania, papier, foldery, przewodniki, mapy, informato-
ry turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystyczny i sportowy, 
tektura i wyroby z tych materiałów, druki firmowe, opakowa-
nia reklamowe z papieru i innych tworzyw, wydawnictwa, 
papeterie, druki eksploatacyjne w tym programy imprez, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, filmy, reportaże, fil-
my zarejestrowane na taśmie filmowej, taśmie wideo, ta-
śmie magnetycznej, dyskach optycznych lub innych nośni-
kach, magnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami 
dźwięku i/lub obrazu, publikacje elektroniczne, płyty (dyski) 
z nagraniami, i ofert usług z branży turystycznej, hotelarskiej, 
rozrywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalają-
ce nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapo-
znawać się i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hur-
towni, w sklepie, z katalogu różnych artykułów, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usłu-
gi elektronicznej, na stronie internetowej, za pośrednictwem 
systemu telezakupów, używając środków telekomunikacji, 
organizacja targów i wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na za-
sadzie franchisingu, wyszukiwanie, pozyskiwanie i systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, w tym: rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, informacja o powyższych usługach, 
39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hote-
lach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwa-
cji miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi 
podmiotami przy organizowaniu wyjazdów turystycznych 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, 
organizowanie wczasów rekreacyjnych i wypoczynkowych 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, or-
ganizacja imprez turystycznych, podróży, wycieczek, w tym 
organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej turystyki 
przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wy-
jątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach. organi-
zacja pobytów biznesowych, w kraju i za granicą z wyjątkiem 
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja 
miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezer-
wacja usług w zakresie komunikacji i podróży z wyjątkiem 
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, czarterowanie, 
transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru pojazdami me-
chanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażo-
we, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport 
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, 
informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, pro-
wadzenie informacji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie 
turystyczne związane z informacją dotyczącą podroży, infor-
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macją o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu, 
rezerwacja miejsc podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc 
w hotelach i pensjonatach, rezerwacja biletów lotniczych, 
kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach komuni-
kacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania, 
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży, 
wynajem samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, 
promów, pakowanie towarów, dostawa i transport paczek, 
transport bagażu, pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży 
dokumentów przewozowych, przewoźników polskich i ob-
cych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organiza-
cja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, or-
ganizacja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja 
o powyższych usługach, 43 agencje zakwaterowania, usłu-
gi związane z rezerwacją pokoi w hotelach i pensjonatach 
przez biura podróży, świadczenie usług hotelarskich, orga-
nizowanie i zapewnianie zakwaterowania, w tym rezerwacja 
hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyjnych, domów 
wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy, udo-
stępnianie miejsc na campingu, usługi gastronomiczne wraz 
z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu, 
usługi kelnerskie oraz room-service, obsługą gastronomicz-
ną z własnym transportem, wynajmowaniem sal, wypoży-
czaniem stołów, krzeseł, zastawy i bielizny stołowej, informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 504610 (220) 2019 09 19
(731) BOSOWSKI GRZEGORZ GB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fly.pl

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż towarów z branży turystycznej, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: le-
gitymacje rabatowe, karty identyfikacyjne i rabatowe upo-
ważniające do zniżek, bilety, publikacje papierowe, książki, 
czasopisma, gazety, albumy, materiały drukowane, materiały 
do nauczania, papier, foldery, przewodniki, mapy, informato-
ry turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystyczny i sportowy, 
tektura i wyroby z tych materiałów, druki firmowe, opakowa-
nia reklamowe z papieru i innych tworzyw, wydawnictwa, 
papeterie, druki eksploatacyjne, w tym programy imprez, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, filmy, reportaże, fil-
my zarejestrowane na taśmie filmowej, taśmie wideo, ta-
śmie magnetycznej, dyskach optycznych lub innych nośni-
kach, magnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami 
dźwięku i/lub obrazu, publikacje elektroniczne, płyty (dyski) 
z nagraniami, i ofert usług z branży turystycznej, hotelarskiej, 
rozrywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalają-
ce nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapo-
znawać się i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hur-
towni, w sklepie, z katalogu różnych artykułów, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usłu-
gi elektronicznej, na stronie internetowej, za pośrednictwem 
systemu telezakupów, używając środków telekomunikacji, 
organizacja targów i wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na za-

sadzie franchisingu, wyszukiwanie, pozyskiwanie i systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, w tym: rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, informacja o powyższych usługach, 
39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hote-
lach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwa-
cji miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi 
podmiotami przy organizowaniu wyjazdów turystycznych 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, 
organizowanie wczasów rekreacyjnych i wypoczynkowych 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, or-
ganizacja imprez turystycznych, podróży, wycieczek, w tym 
organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej turystyki 
przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wy-
jątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organi-
zacja pobytów biznesowych, w kraju i za granicą z wyjątkiem 
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja 
miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezer-
wacja usług w zakresie komunikacji i podróży z wyjątkiem 
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, czarterowanie, 
transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru pojazdami me-
chanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażo-
we, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport 
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, 
informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, pro-
wadzenie informacji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie 
turystyczne związane z informacją dotyczącą podroży, infor-
macją o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu, 
rezerwacja miejsc podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc 
w hotelach i pensjonatach, rezerwacja biletów lotniczych, 
kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach komuni-
kacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania, 
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży, 
wynajem samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, 
promów, pakowanie towarów, dostawa i transport paczek, 
transport bagażu, pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży 
dokumentów przewozowych, przewoźników polskich i ob-
cych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organiza-
cja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, or-
ganizacja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja 
o powyższych usługach, 43 agencje zakwaterowania, usłu-
gi związane z rezerwacją pokoi w hotelach i pensjonatach 
przez biura podróży, świadczenie usług hotelarskich, orga-
nizowanie i zapewnianie zakwaterowania, w tym rezerwacja 
hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyjnych, domów 
wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy, udo-
stępnianie miejsc na campingu, usługi gastronomiczne wraz 
z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu, 
usługi kelnerskie oraz room-service, obsługą gastronomicz-
ną z własnym transportem, wynajmowaniem sal, wypoży-
czaniem stołów, krzeseł, zastawy i bielizny stołowej, informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 504613 (220) 2019 09 19
(731) MORENO JOSE GOMEZ SIN FRONTERAS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Instituto Español Sin Fronteras
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(531) 14.05.01, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie i edukacja w dzie-
dzinie języków, usługi tłumaczenia, kształcenie praktyczne 
w zakresie języków, nauczanie korespondencyjne, kursy ko-
respondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, wykładów 
w dziedzinie edukacji, organizowanie konkursów edukacyj-
nych, publikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, organizowanie obozów językowych, organizowanie 
wystaw z dziedziny kultury i/lub edukacji.

(210) 504627 (220) 2019 09 19
(731) AINEG-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO-PLON VOLCANIC MINERALS

(531) 05.03.13, 05.03.14, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 504666 (220) 2019 09 20
(731) TRANSITION TECHNOLOGIES-SOFTWARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT SW TRANSITION TECHNOLOGIES SOFTWARE

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.09, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy 
komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów 
rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. opro-
gramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub 
ładowalnego z odległych sieci komputerowych, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia 
danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz od-
twarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kom-
paktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, kompute-
ry, komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń 
mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, 
urządzenia, instalacje, aparaty i akcesoria służące do te-
lekomunikacji, oprogramowanie dotyczące komunikacji 
multimedialnej, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki 
danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci i usług, 
programy komputerowe stosowane w Internecie, serwery, 
oprogramowanie w zakresie automatyki i systemów ste-
rowania, aplikacje komputerowe i do urządzeń mobilnych, 
komputerowe programy sterujące, światłowody, urządze-
nia do regulowania kotłów, urządzenia systemu GPS, sprzęt 
do przetwarzania danych, 41 organizowanie i prowadzenie 
kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk za-
wodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie 

konferencji i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych form 
edukacji, publikacje multimedialne, organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, warsz-
tatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz 
dziedzin pokrewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe zwią-
zane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, apli-
kacjami i sieciami, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie projek-
towania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla 
urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie 
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 
komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi wsparcia technicznego 
polegające na serwisie i naprawie oprogramowania kom-
puterowego i komputerowych baz danych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prace 
badawczo - rozwojowe, usługi projektowe, projektowanie 
w zakresie wzornictwa przemysłowego, grafiki i  informacji 
wizualnej, projektowanie graficzne związane z działalnością 
poligraficzną i wydawniczą, usługi w zakresie tworzenia opro-
gramowania komputerowego do komunikacji między róż-
nymi urządzeniami sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia 
oprogramowania komputerowego i systemów komputero-
wych umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania 
danych, analizy systemów komputerowych, programowanie 
komputerów i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów kom-
puterowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania 
wspierającego i/lub optymalizujące procesy biznesowe, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, usługi w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania 
w zakresie komputerowego software, hardware i firmware, 
systemów opracowania danych i sieci komputerowych, usłu-
gi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego 
i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi 
wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe i out-
sourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing programi-
stów, informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing usług 
oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna w zakresie systemów 
i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputero-
wego, projektowanie komputerowych sieci, projektowanie 
komputerowych baz danych, usługi w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje 
i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów kompu-
terowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowe-
go, badania w dziedzinie automatyki i sterowania, chmury 
obliczeniowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, doradztwo dotyczące oszczędności energii, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony inter-
netowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, 
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], prace badawczo - rozwojowe nad nowy-
mi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych 
elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii te-
lekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie techno-
logii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dzie-
dzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.
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(210) 504685 (220) 2019 09 20
(731) HELM AG, HAMBURG, DE
(540) (znak słowny)
(540) Judym
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, fungicy-
dy, herbicydy.

(210) 504719 (220) 2019 09 23
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GWIAZDY EMOCJE KOMENTARZE fiesta!

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.02, 24.17.04
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, 
sprzęt (hardware) do przetwarzania danych, oprogramowa-
nie komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplika-
cje-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty 
fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, 
urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, 
mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne 
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklo-
trony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycz-
nych, zapisane i niezapisane nośniki dźwięku, obrazu i da-
nych wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlo-
nych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD 
z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, dyski D-ROM, 
dyski wideo, taśmy z danymi, dyski kompaktowe audio i wi-
deo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, pły-
ty, uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki 
zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji lub odtwarza-
nia dźwięku, obrazów i danych, optyczne nośniki danych, 
drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dys-
ki do rejestracji dźwięku, dyski optyczne, dyski obliczenio-
we, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompute-
rowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświe-
tlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputero-
we, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magneto-
fonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalo-
nym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfi-
kujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetycz-
ne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, kom-
putery przenośne, komputery przystosowane do odbioru 
sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów me-
dycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magne-
tofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty an-
tenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności 
radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazo-
we wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware kompute-
rowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do reje-
stracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, 
układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze ka-
set, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki in-
formacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier 
komputerowych, programy komputerowe jako software ła-
dowalny, programy komputerowe nagrane, programy kom-
puterowe pozwalające użytkownikom telewizji na ogląda-
nie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych tele-
wizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe 
do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, 

publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, 
skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla 
komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy 
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy 
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, 
telefony przenośne, telefony przenośne działające w syste-
mie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów 
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektro-
niczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kine-
matograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urzą-
dzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smart-
fony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobil-
ne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne 
(ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, łado-
walne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty, 
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, 
broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki 
graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, 
druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalen-
darze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzenia-
mi okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty 
pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i ze-
szyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżów-
kami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebu-
sami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, 
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obra-
zy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory 
do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, pa-
pier, tektura i przedmioty wykonane z tych materiałów, 
a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, 
papier toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki papierowe, mate-
riały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne 
(z wyjątkiem aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje 
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, ma-
teriały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszy-
ny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki 
do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z two-
rzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizo-
wanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji interne-
towych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania 
informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do re-
jestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, 
płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, 
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamię-
ci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, holo-
gramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery 
wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mi-
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kroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty 
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, 
komputery przenośne, komputery przystosowane do od-
bioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety 
optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magne-
tyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy 
dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, 
odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze 
płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, 
chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, 
programy komputerowe jako software ładowalny, progra-
my komputerowe nagrane, programy komputerowe po-
zwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup 
towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych ka-
nałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi tele-
wizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje 
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery 
komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla kom-
puterów nagrane, sterujące programy komputerowe syste-
mu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, 
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, tele-
fony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, 
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórko-
wych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, 
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru 
przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, 
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działają-
ce w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpra-
cujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku 
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia 
do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, 
kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neo-
ny reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, ze-
stawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę 
interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisy-
wania programów telewizyjnych,  nagrane programy/ audy-
cje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, 
nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci 
taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, 
dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możli-
wością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD 
i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, al-
bumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, 
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, 
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z ży-
czeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, 
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalo-
gi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, 
krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówka-
mi, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, lito-
grafie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, 
obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztu-
ki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, repro-
dukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywa-
niem krzyżówek, usługi agencji eksportowo- importowej, 
usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przepro-
wadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytel-
nictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazują-
cych się w wersji papierowej i elektronicznej, badania czy-
telnictwa w oparciu o alternatywny model planowania ma-
gazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, 
głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czy-

tania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele 
reklamowe (bannery, billboardy), w tym w formie elektro-
nicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni rekla-
mowej w magazynach w oparciu o alternatywny model 
badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czy-
telniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, 
usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, 
opracowywanie standardów w zakresie zasięgu magazy-
nów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powią-
zaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czy-
telniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokony-
wanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru 
zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie 
kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienni-
ków, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytel-
niczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamo-
wych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism 
i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w meto-
dologii prowadzonych badań, badania preferencji konsu-
menckich, opracowywanie schematów badawczych pod 
kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólno-
polskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczno-
ści, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, eksperty-
zy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne za-
rządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie doko-
nywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie 
dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingo-
we, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, 
informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie infor-
macji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu 
i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz 
ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, 
kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
systematyzacja informacji w komputerowych bazach da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kompu-
terowych bazach danych, sortowanie danych w bazach 
komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, pro-
spektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogło-
szenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, 
usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowa-
nia sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń re-
klamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizo-
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, po-
kazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla 
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe 
i usługi informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygo-
towywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygoto-
wywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie 
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przy-
gotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przy-
gotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputero-
wej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, 
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowy-
wania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tek-
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stów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji pro-
gramów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, 
sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa i teletek-
stowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób 
trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputero-
wych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamó-
wień na towary i usługi (na oferty telezakupowe), w szcze-
gólności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamó-
wień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań 
oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień, 38 usłu-
gi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpo-
wszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesy-
łanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów 
SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomu-
nikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewi-
zyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, re-
portaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, 
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktyw-
nym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechnia-
nia programów i informacji za pośrednictwem Internetu, 
radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizo-
wania połączeń telefonicznych, w tym za pośrednictwem 
infolinii lub call center, telewizja kablowa, zlecenia przywo-
ławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elek-
tronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali kom-
puterowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefo-
nicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w za-
kresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyła-
nia poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras 
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie 
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci 
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz 
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 
przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania 
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizo-
wania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakre-
sie transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektro-
niczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości 
i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyski-
wanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszech-
nianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa 
przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, ob-
sługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączno-
ści telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć świa-
tłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie 
przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitar-
nych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego 
z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania infor-
macji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron interne-
towych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym 
zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, 
usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz danych w sie-
ciach komputerowych, transmisja, nadawanie i transmisja 
programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-
-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, transmisja treści 
cyfrowych w sieciach danych, w tym przesyłanie strumie-
niowe i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednic-
twem platform i portali w Internecie, w szczególności za po-
średnictwem internetowego centrum informacyjnego 
do obsługi klienta związanego z wydawaniem produktów, 
udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług tele-
zakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wy-
miana wiadomości za pośrednictwem czatów i forów inter-

netowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju 
na adresy internetowe (wiadomości internetowe - komuni-
katory internetowe), 39 dystrybucja gazet, czasopism i pe-
riodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie 
transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie trans-
portu pasażerskiego, organizowanie transportu podróż-
nych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja 
społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska 
człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publiko-
wanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przy-
rody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji tere-
nów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmo-
wych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, 
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi 
klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie 
i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkur-
sów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, 
w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz roz-
rywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci 
udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci da-
nych, w szczególności pobierania treści cyfrowych, strumie-
niowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Interne-
cie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Interne-
cie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamo-
wych, produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów 
wideo, publikowanie książek, gazet, czasopism i periody-
ków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publika-
cja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ra-
mach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publiko-
wania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii kompute-
rowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, ob-
sługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, orga-
nizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, 
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród 
i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresaria-
tów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i tele-
wizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów 
telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, 
w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, qu-
izów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania 
mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, kompu-
terowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organi-
zowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowi-
ska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczegól-
ności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania 
substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia 
czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania su-
rowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popiera-
nia programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wie-
dzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych 
prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, 
kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych 
i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje in-
formacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku 
kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, 
akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania 
postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbiera-
nia materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla 
seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy spo-
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łecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę 
darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzy-
szeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym 
świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospo-
łeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależ-
nień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cy-
berprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 
udostępnianie informacji w Internecie na temat gier kompu-
terowych, gier wideo i informacji o związanych z nimi pro-
duktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, 
analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, in-
stalacje oprogramowania komputerowego, programowa-
nie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów 
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi 
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemy-
słowego, opracowywanie projektów technicznych, przepro-
wadzanie badań naukowych w kierunku promowania świa-
domości publicznej w zakresie ochrony środowiska natural-
nego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporzą-
dzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także 
za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo tech-
nologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne przecho-
wywanie danych i elektroniczne tworzenie kopii zapaso-
wych danych w komputerowych bazach danych, projekto-
wanie i opracowywanie programów do przetwarzania da-
nych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników 
po programach, projektowanie i pisanie stron domowych 
i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług 
internetowych zasobów serwerowni (server hosting), zapy-
tania i badania w bazach danych i w Internecie w zakresie 
technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie 
wskazówek i informacji w zakresie technologii komputero-
wej i badań naukowych za pośrednictwem technologii tele-
komunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektro-
nicznej przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wyna-
jem oprogramowania komputerowego, usługi udostępnia-
nia krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali inter-
netowych.

(210) 504909 (220) 2019 09 26
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.09, 07.01.01, 05.11.15, 26.11.06, 27.05.13, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.

(210) 504910 (220) 2019 09 26
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.09, 07.01.01, 26.11.06, 27.05.13, 29.01.15, 05.07.02
(510), (511) 32 piwo.

(210) 504911 (220) 2019 09 26
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 1217 P

(531) 26.05.16, 24.01.05, 07.01.01, 05.11.15, 22.01.06, 27.05.13, 
29.01.13

(510), (511) 32 piwo.

(210) 504912 (220) 2019 09 26
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 1217 P

(531) 05.11.15, 07.01.01, 22.01.06, 24.01.05, 26.05.16, 27.05.13, 
29.01.13

(510), (511) 32 piwo.
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(210) 504936 (220) 2019 09 27
(731) PATŁASZYŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AR AKADEMIA TAŃCA RELIESE

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 prowadzenie usług w zakresie: eduka-
cja w zakresie tańca i zabaw, nauczanie tańca, instruktaż 
do gimnastyki, informacja o imprezach rozrywkowych, in-
formacja o rekreacji, usługi związane z organizacją imprez 
karaoke, rozrywka lub nauczanie jako usługi klubowe, or-
ganizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 
kształcenie praktyczne poprzez pokazy, organizowanie 
konkursów piękności, organizowanie balów, nauczanie, 
organizowanie obozów sportowych, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, produkcja filmów 
na taśmach wideo, producenckie usługi muzyczne, prowa-
dzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, realizacja spektakli, widowiska rozrywkowe, 
wystawianie spektakli na żywo, realizacja spektakli, usługi 
prezenterów muzyki, usługi trenerskie w zakresie tańców, 
poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji kształcenia ta-
necznego.

(210) 504937 (220) 2019 09 27
(731) POLSKA FEDERACJA TAŃCA, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA FEDERACJA TAŃCA

(531) 02.01.08, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 41 prowadzenie usług w zakresie: eduka-
cja w zakresie tańca i zabaw, nauczanie tańca, instruktaż 
do gimnastyki, informacja o imprezach rozrywkowych, in-
formacja o rekreacji, usługi związane z organizacją imprez 
karaoke, rozrywka lub nauczanie jako usługi klubowe, or-
ganizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 
kształcenie praktyczne poprzez pokazy, organizowanie 
konkursów piękności, organizowanie balów, nauczanie, 
organizowanie obozów sportowych, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, produkcja filmów 
na taśmach wideo, producenckie usługi muzyczne, prowa-
dzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, realizacja spektakli, widowiska rozrywkowe, 
wystawianie spektakli na żywo, realizacja spektakli, usługi 
prezenterów muzyki, usługi trenerskie w zakresie tańców, 
poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia 
tanecznego.

(210) 504942 (220) 2019 09 27
(731) JĘDRZEJCZYK RAFAŁ PIANGO, Krzyków
(540) (znak słowny)

(540) PIANGO
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz i ze-
wnątrz, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie po-
mieszczeń biurowych, sprzątanie budynków biurowych 
i lokali handlowych, sprzątanie budynków użyteczności pu-
blicznej.

(210) 504944 (220) 2019 09 27
(731) KMIECIAK ŁUKASZ ZYGMUNT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUCASMED

(531) 27.05.01, 24.13.09, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły ortope-
dyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 504945 (220) 2019 09 27
(731) NIEMEN-WYDRZYCKA MAŁGORZATA, WARSZAWA
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.01
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, płyty [nagrania dźwięko-
we], nagrane taśmy muzyczne, magnetyczne nośniki danych, 
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji teksto-
wych i obrazowych utrwalone na nośnikach, hologramy, dane 
zapisane elektronicznie, pliki multimedialne do pobrania, taśmy 
z nagraniami, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, ozdoby [biżute-
ria], medale, monety, tarcze do zegarów i tarcze do zegarków, 
zegary i zegarki, bransoletki charytatywne, 15 instrumenty mu-
zyczne, akcesoria muzyczne, futerały na instrumenty muzycz-
ne, statywy do nut, statywy do instrumentów muzycznych, 
16 afisze, plakaty, ilustrowane albumy, albumy fotograficzne 
i kolekcjonerskie, broszury, czasopisma [periodyki], emblema-
ty drukowane, druki, fotografie, gazety, kalendarze, karty, karty 
pocztowe, katalogi, książki, materiały drukowane, nalepki, na-
klejki, obrazy, opakowania z tworzyw sztucznych, artykuły pa-
piernicze do pisania, portrety, przyrządy do pisania, przyrządy 
do rysowania, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, 
rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, zakładki do książek, znaczki, znaczki 
pocztowe, zeszyty, 19 rzeźby niemetalowe, rzeźby kamienne, 
rzeźby wykonane z marmuru, dekoracje wykonane z kamie-
nia, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, 
figurki z kamienia, kamienie pamiątkowe, ozdoby z kamienia, 
popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, statuetki z kamienia, betonu lub marmu-
ru, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, zwieńczenia 
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elementów architektonicznych wykonane z materiałów nieme-
talowych, 20 rzeźby drewniane, rzeźby z tworzyw sztucznych, 
rzeźbione ramy do obrazów i zdjęć, dekoracje wiszące [ozdoby], 
dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
figurki drewniane, figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], 
figurki wykonane z tworzyw sztucznych, modele figurek [ozdo-
by] z tworzyw sztucznych, modele w zmniejszonej skali [ozdo-
by] z tworzyw sztucznych, popiersia z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, posążki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, 
statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, tabli-
ce ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, trofea wykonane 
z tworzyw sztucznych, trofea drewniane, wyroby artystyczne 
wykonane z tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, promocja [reklama] koncertów, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, reklama i marketing, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, or-
ganizowanie i prowadzenie targów związanych z działalnością 
wydawniczą, usługi sprzedaży nagranych utworów multime-
dialnych chronionych prawami autorskimi oraz wydawnictw 
książkowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, 
organizowanie pokazów handlowych, 36 usługi charytatywne, 
mianowicie usługi finansowe, zbiórki funduszy na cele chary-
tatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, 
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, groma-
dzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez 
rozrywkowych, zbieranie funduszy, usługi w zakresie pozyski-
wania funduszy, organizowanie wydarzeń mających na celu 
zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie dzia-
łań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 
organizacja zbiórek charytatywnych, 41 informacja o rozrywce, 
produkcja mikrofilmów, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, organizacja wystaw do celów 
kulturalnych, edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
przedstawień, organizowanie spektakli rozrywkowych, orga-
nizowanie widowisk [impresariat], produkcja filmów, publika-
cja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikowanie, 
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, edycja zdjęć, ra-
diowe programy rozrywkowe, usługi rozrywkowe, usługi studia 
nagrań, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie 
spotkań i konferencji, organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie rozrywki, usługi w zakresie edukacji i nauczania.

(210) 504946 (220) 2019 09 27
(731) ORMIŃSKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tibu kids

(531) 04.01.99, 09.01.10, 27.05.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, błyszczyki do ust, pomad-
ki do ust.

(210) 504952 (220) 2019 09 27
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Auroamil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 504966 (220) 2019 09 27
(731) BOIRON, Messimy, FR
(540) (znak słowny)
(540) BOIRON, Twoje zdrowie zasługuje na największy 

szacunek
(510), (511) 3 preparaty wybielające i inne substancje 
do prania, preparaty do polerowania mebli i pasty do pod-
łóg, preparaty do czyszczenia, nabłyszczania, szorowania 
i ścierania, mydła, mydła toaletowe, dezodoranty do cia-
ła, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, 
wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, w szcze-
gólności kremy do ciała i do twarzy, mleczko oczyszczające 
do celów kosmetycznych, maseczki upiększające, balsamy 
do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny zmiękczający 
skórę, żele do kąpieli i pod prysznic, olejki, kremy i mleczka 
do opalania, balsamy do ust inne niż lecznicze, balsamy, kre-
my, pomady i maści kosmetyczne o działaniu kojącym, na-
wilżające kosmetyczne balsamy, kremy, pomady, maści, bal-
samy do włosów, kosmetyczne balsamy i kremy do włosów, 
szampony, preparaty do higieny jamy ustnej, nielecznicze 
płyny do płukania ust, nielecznicze preparaty do czyszcze-
nia zębów, w szczególności w postaci pasty, żelu lub gumy 
do żucia, 5 preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutycz-
ne homeopatyczne, preparaty medyczne i farmaceutyczne, 
lecznicze preparaty do czyszczenia zębów, lecznicze płyny 
do płukania ust, preparaty do odświeżania powietrza, prepa-
raty sanitarne do celów medycznych, preparaty higieniczne 
do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje 
dietetyczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe 
medyczne i chirurgiczne, kompresy, kompresy lecznicze, 
preparaty do sterylizacji, materiały do plombowania zębów, 
wosk dentystyczny, środki odkażające, preparaty do zwal-
czania szkodników, fungicydy, herbicydy, 10 urządzenia 
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i we-
terynaryjne, pojemniki do aplikowania leków, rurki do zasto-
sowań medycznych do podawania leków, strzykawki do le-
ków, łyżki do podawania leków, kroplomierze do podawa-
nia leków, aplikatory tabletek do celów medycznych, zimne 
kompresy żelowe aktywowane poprzez reakcje chemiczne 
do zastosowań medycznych, gorące kompresy żelowe ak-
tywowane poprzez reakcje chemiczne do zastosowań me-
dycznych, termoelektryczne kompresy do celów chirurgicz-
nych, odzież kompresyjna, bandaże uciskowe, prześcieradła 
sterylne chirurgiczne, bandaże elastyczne, protezy kończyn, 
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, chirurgiczne mate-
riały do zszywania, przyrządy terapeutyczne i wspomaga-
jące przystosowane dla osób niepełnosprawnych, aparaty 
do masażu, aparaty, urządzenia i artykuły do opieki nad nie-
mowlętami, aparaty, przyrządy i artykuły związane z aktyw-
nością seksualną.
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(210) 504969 (220) 2019 09 28
(731) KĄDZIELA JAROSŁAW KAZIMIERZ FOLIOWO, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYCUCH JANOWICKI

(531) 02.01.15, 14.09.05, 08.07.01, 26.01.14, 05.11.15, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieśl-
nicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, 
piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo typu koźlak, czar-
ne piwo, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, korzenne 
piwa, piwa smakowe, napoje na bazie piwa, piwa o małej 
zawartości alkoholu, porter, stout, indyjskie piwa jasne ale, 
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, shandy jako napój 
składający się z piwa i lemoniady, mineralizowane piwa, drin-
ki na bazie piwa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw 
i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw psze-
nicznych, piw słodowych, piw bezalkoholowych, piw peł-
nych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak, czarnych piw, 
piw o smaku kawy, piw jasnych typu ale, korzennych piw, piw 
smakowych, napojów na bazie piwa, piw o małej zawarto-
ści alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw jasnych ale, 
napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako na-
poju składającego się z piwa i lemoniady, mineralizowanych 
piw, drinków na bazie piwa, 40 usługi browarnicze, warzenie 
piwa, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach 
z browarem, serwowanie napojów w małych browarniach 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary prze-
kąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe 
usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, do-
starczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygoto-
wywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi 
restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące 
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie 
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie in-
formacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i re-
stauracji, usługi w zakresie gotowania posiłków.

(210) 504970 (220) 2019 09 28
(731) BORZĘCKI GRZEGORZ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DBM DĄBROWSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mościami, 37 budownictwo, asfaltowanie, budowa fabryk, 
budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa ma-
gazynów, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, 
czyszczenie budynków od zewnątrz, eliminacja zakłóceń 
w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, in-
stalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, in-
stalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciw-
włamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowa-
nie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń 
do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja 
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie 
budynków, konserwacja basenów, konsultacje budowlane, 
lakierowanie, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i na-
prawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, mon-
taż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, nadzór 
budowlany, naprawa i konserwacja skarbców, odśnieżanie, 
rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym, tape-
towanie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni 
drogowych, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlane-
go, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie bu-
dynków, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem 
sprzętu budowlanego, wynajem żurawi, wypożyczanie ma-
szyn do czyszczenia, zabezpieczanie przed korozją, zamiata-
nie dróg.

(210) 504971 (220) 2019 09 28
(731) KĄDZIELA JAROSŁAW KAZIMIERZ FOLIOWO, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR MIEDZIANKA
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(531) 26.01.03, 26.01.14, 02.01.01, 02.01.25, 11.03.03, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieśl-
nicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, 
piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo typu koźlak, czar-
ne piwo, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, korzenne 
piwa, piwa smakowe, napoje na bazie piwa, piwa o małej 
zawartości alkoholu, porter, stout, indyjskie piwa jasne ale, 
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, shandy jako napój 
składający się z piwa i lemoniady, mineralizowane piwa, drin-
ki na bazie piwa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw 
i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw psze-
nicznych, piw słodowych, piw bezalkoholowych, piw peł-
nych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak, czarnych piw, 
piw o smaku kawy, piw jasnych typu ale, korzennych piw, piw 
smakowych, napojów na bazie piwa, piw o małej zawarto-
ści alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw jasnych ale, 
napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako na-
poju składającego się z piwa i lemoniady, mineralizowanych 
piw, drinków na bazie piwa, 40 usługi browarnicze, warzenie 
piwa, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach 
z browarem, serwowanie napojów w małych browarniach 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary prze-
kąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe 
usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, do-
starczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygoto-
wywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi 
restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące 
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie 
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie in-
formacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i re-
stauracji, usługi w zakresie gotowania posiłków.

(210) 504973 (220) 2019 09 28
(731) KĄDZIELA JAROSŁAW KAZIMIERZ FOLIOWO, 

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

(531) 26.01.03, 26.01.14, 02.01.01, 02.01.25, 11.03.03, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieśl-
nicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, 
piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo typu koźlak, czar-
ne piwo, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, korzenne 
piwa, piwa smakowe, napoje na bazie piwa, piwa o małej 
zawartości alkoholu, porter, stout, indyjskie piwa jasne ale, 

napoje bezalkoholowe o smaku piwa, shandy jako napój 
składający się z piwa i lemoniady, mineralizowane piwa, drin-
ki na bazie piwa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw 
i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw psze-
nicznych, piw słodowych, piw bezalkoholowych, piw peł-
nych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak, czarnych piw, 
piw o smaku kawy, piw jasnych typu ale, korzennych piw, piw 
smakowych, napojów na bazie piwa, piw o małej zawarto-
ści alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw jasnych ale, 
napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako na-
poju składającego się z piwa i lemoniady, mineralizowanych 
piw, drinków na bazie piwa, 40 usługi browarnicze, warzenie 
piwa, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach 
z browarem, serwowanie napojów w małych browarniach 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary prze-
kąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe 
usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, do-
starczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygoto-
wywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi 
restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące 
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie 
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie in-
formacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i re-
stauracji, usługi w zakresie gotowania posiłków.

(210) 504980 (220) 2019 09 30
(731) ARHELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsk Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) POLSKIE SKLEPY ARHELAN
(510), (511) 35 usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające oglądać i kupować 
w sklepach, supermarketach i hurtowniach oferujących: środ-
ki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my-
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki płyny 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, wyroby 
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa i materiały 
oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty far-
maceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały 
opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania robac-
twa, narzędzia i przyrządy ręczne zawarte w kl. 8, wyroby no-
żownicze, widelce i łyżki, broń biała, ostrza (maszynki do go-
lenia), urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewo-
dzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowa-
nia i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, 
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magne-
tyczne nośniki danych, nagrane dyski, kasy rejestrujące, ma-
szyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, 
urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, su-
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szenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sani-
tarne, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, instrumenty 
muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów zawarte 
w kl. 16, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały 
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materia-
ły dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania 
i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, ma-
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukar-
skie, matryce drukarskie, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzę-
ce, skóry surowe, torebki, walizy i torby podróżne, parasolki, 
parasole i laski, bicze, meble, lustra, ramki obrazów, zawarte 
w kl. 20 wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, 
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, 
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, 
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz po-
jemniki zawarte w kl. 21, grzebienie i gąbki, pędzle, materiały 
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) 
stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, wyro-
by szklane, porcelanowe i ceramiczne zawarte w kl. 21, liny, 
sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki 
zawarte w kl. 22, materiały na obicia i do wypełniania zawarte 
w kl. 22, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, 
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i wyroby włókienni-
cze zawarte w kl. 24, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki 
i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki (ki-
limy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokry-
wania podłóg, draperie (nietekstylne), gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne zawarte w kl. 28, ozdoby choinko-
we, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwo-
wane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, ga-
laretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, le-
śne oraz ziarna zawarte w kl. 31, żywe zwierzęta, świeże owo-
ce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla 
zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, sy-
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholo-
we, tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, promocja sprzedaży, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, reklama w Internecie dla osób 
trzecich, udostępnianie informacji w Internecie, a mianowicie 
informacji dla nabywców dotyczącej produktów, doradztwa 
konsumenckiego oraz serwisu dla klientów, 39 usługi do-
starczania, pakowania i składowania towarów i produktów, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 504984 (220) 2019 09 30
(731) WOJTOWICZ KATARZYNA AIR, Chlewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERCENATURY Manufacture Chlewice

(531) 02.03.01, 02.09.01, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydło, mydło naturalne, mydło wyłącznie 
z olejów naturalnych, mydło bio, mydło ekologiczne, mydło 
niezawierające oleju palmowego, środków konserwujących 
i zmiękczających.

(210) 504987 (220) 2019 09 30
(731) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Victoria Dom

(531) 01.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 36 za-
rządzenie nieruchomością, wynajem mieszkań, wynajem 
powierzchni biurowej, 37 budownictwo, naprawy budyn-
ków, konserwacja i naprawy budynków, usługi instalacyjne 
w zakresie rusztowań budowalnych, platform roboczych 
i budowlanych.

(210) 504988 (220) 2019 09 30
(731) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Victoria Dom

(531) 01.01.09, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 36 za-
rządzenie nieruchomością, wynajem mieszkań, wynajem 
powierzchni biurowej, 37 budownictwo, naprawy budyn-
ków, konserwacja i naprawy budynków, usługi instalacyjne 
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych.

(210) 504998 (220) 2019 09 30
(731) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) FRUTIO
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 504999 (220) 2019 09 30
(731) MICHALSKI TOMASZ QUCHNIA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q Quchnia
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(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.10, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 43 restauracje, bary, bary szybkiej obsługi, lunch 
bary, catering, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, przygotowywanie dań 
na zamówienie oraz ich dostawa, oferowanie i serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach i barach.

(210) 505000 (220) 2019 09 30
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) HELP
(510), (511) 3 patyczki z watą do celów kosmetycznych, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty 
do mycia, mydła, waciki do celów kosmetycznych, chustecz-
ki nawilżane do celów higienicznych, chusteczki nawilżane 
do czyszczenia łazienek, chusteczki nawilżane do czyszczenia 
kuchni, chusteczki nawilżane do czyszczenia uniwersalne.

(210) 505007 (220) 2019 09 30
(731) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hello

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
38 komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, transmisja plików cyfrowych, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogło-
szeń elektronicznych, 41 informacja o imprezach rozrywko-
wych, usługi informowania o rekreacji, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie informacji 
sportowej, 42 analizy systemów komputerowych, hosting 
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, konwersja programów komputero-
wych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring sys-
temów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, opracowywanie projektów technicz-
nych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako 
usługa [PaaS], prace badawczo - rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkowni-
ka, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informa-
cyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynaj-
mowanie serwerów WWW.

(210) 505009 (220) 2019 09 30
(731) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hello city

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 komputerowe bazy danych (pozyskiwanie da-
nych do -), komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie in-
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 38 ko-
munikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, trans-
misja plików cyfrowych, przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicz-
nych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, usługi infor-
mowania o rekreacji, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, usługi w zakresie informacji sportowej, 42 analizy 
systemów komputerowych, hosting serwerów, hosting stron 
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego do-
stępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie 
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii kom-
puterowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii teleko-
munikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wynajmowanie serwerów WWW.

(210) 505010 (220) 2019 09 30
(731) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 35 komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
38 komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, transmisja plików cyfrowych, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogło-
szeń elektronicznych, 41 informacja o imprezach rozrywko-
wych, usługi informowania o rekreacji, publikowanie tekstów 
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innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie informacji 
sportowej, 42 analizy systemów komputerowych, hosting 
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, konwersja programów komputero-
wych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring sys-
temów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń 
bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów tech-
nicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma 
jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkowni-
ka, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informa-
cyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynaj-
mowanie serwerów WWW.

(210) 505014 (220) 2019 09 30
(731) EDISON SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edison

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane w postaci elek-
tronicznie przetworzonej informacji, oprogramowanie, sprzęt 
zwłaszcza komputery, drukarki, karty sieciowe, modemy, kar-
ty do nagrywania programów komputerowych, sprzęt kom-
puterowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, tablety, urzą-
dzenia i przyrządy optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki informacji, dyski 
z nagraniami, urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia telekomunikacyjne, telefony, telefony bezprzewodo-
we, telefony komórkowe, smartfony, folie ochronne dostoso-
wane do smartfonów, słuchawki telefoniczne, nadajniki [tele-
komunikacja], platformy oprogramowania komputerowego 
nagrane lub do pobrania, publikacje elektroniczne do po-
brania, transformatory elektryczne, urządzenia do transmisji 
dźwięku, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, 
zegarki inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu bez 
użycia rąk, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w tym sprzedaż 
on-line: oprogramowania, komputerów, drukarek, kart siecio-
wych, modemów, kart do nagrywania programów kompu-
terowych, sprzętu komputerowego, sprzętów peryferyjnych 
do komputerów, tabletów, magnetycznych nośników infor-
macji, urządzeń do nagrywania, dysków z nagraniami, urzą-
dzeń do przetwarzania informacji, urządzeń telekomunikacyj-
nych, telefonów, w tym bezprzewodowych, komórkowych, 
smartfonów, słuchawek telefonicznych, urządzeń do trans-
misji dźwięku, urządzeń telekomunikacyjnych w postaci bi-
żuterii, zegarków inteligentnych, zestawów do korzystania 

z telefonów bez użycia rąk, reklama, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, admi-
nistrowanie programami lojalności konsumenta, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej w zakresie analizy procesów biznesowych, 
w szczególności dotyczące procesów wymiany informacji 
z partnerami handlowymi, organizowanie wystaw towarów, 
organizowanie pokazów handlowych i reklamowych, po-
średnictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahen-
tów handlowych, usługi maklerskie, wykonywanie reklam dla 
osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi telekomuni-
kacyjne, tworzenie i prowadzenie sieci telekomunikacyjnych, 
usługi doradcze w zakresie telekomunikacji, usługi ASP, ko-
munikacja telefoniczna, telegraficzna, faxowa i modemowa, 
zbieranie i przekazywanie wiadomości, elektroniczne przesy-
łanie danych, poczta elektroniczna, organizacja i prowadze-
nie sieci elektronicznej wymiany danych, 42 programowanie 
w celu elektronicznego przetwarzania danych, integrowanie 
systemów IT, sieci komputerowych, budowanie systemów in-
tegrujących wymianę danych pomiędzy różnymi systemami 
IT, opracowywanie, tworzenie, rozwijanie i konserwowanie 
(ulepszanie i aktualizowanie) komputerowego oprogramo-
wania, komputerowych programów, komputerowych syste-
mów programów, baz danych w tym aplikacji internetowych, 
serwerów, przeglądarek internetowych, zwłaszcza z zakresu 
dystrybucji, gospodarki materiałów, logistyki, produkcji, ste-
rowania produkcją i planowaniem, księgowości, rachunku 
kosztów i kontrolingu, także jako oprogramowanie opisujące 
działanie, systemy zarządzania wiedzą i dokumentami (DMS), 
systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM), systemy go-
spodarki towarowej i systemy wspomagające zarządzanie 
(ERP), doradztwo informatyczne, wykonywanie ekspertyz, 
projektowanie systemów informatycznych, projektowanie 
sieci komputerowych, programowanie komputerów, testo-
wanie sprzętu komputerowego i oprogramowania.

(210) 505015 (220) 2019 09 30
(731) IWANEK KRZYSZTOF FIT WEAR, Modlnica
(540) (znak słowny)
(540) Boco Wear
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, artyku-
ły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna termoaktyw-
na, bielizna funkcjonalna, bielizna dla kobiet, bielizna dla 
mężczyzn, bikini, bluzy dresowe, bluzki, bluzy polarowe, 
bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, biustonosze 
miękkie, nieusztywniane, biustonosze, dżinsy, golfy, kami-
zelki puchowe, kamizelki z polaru, kamizelki, kombinezony, 
kostiumy, kostiumy kąpielowe, koszulki do jogi, koszulki 
dla siatkarzy, koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki 
piłkarskie, koszulki bez rękawów, koszule z ochraniacza-
mi do użytku sportowego, kurtki dresowe, kurtki, krótkie 
spodnie, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki 
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, kurtki sporto-
we, kurtki snowboardowe, kurtki skórzane, kurtki puchowe, 
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kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], legginsy, leg-
ginsy ciążowe, ocieplane kurtki, ocieplacze, odzież tanecz-
na, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], peleryny 
nieprzemakalne, płaszcze sportowe, płaszcze przeciwdesz-
czowe, podkoszulki, podkolanówki, piżamy, półgolfy, pulo-
wery, rękawiczki zimowe, spódnice, spodenki, slipy męskie, 
figi damskie, spodnie [nieformalne], swetry, sukienki dam-
skie, stroje sportowe, szorty, szlafroki, szale, topy [odzież], 
tuniki, znaczniki treningowe, znaczniki [narzutki] sportowe, 
spodnie dresowe, dresy wiatroszczelne, dresy ortalionowe, 
spodnie od dresu, body [odzież], body [bielizna].

(210) 505018 (220) 2019 09 30
(731) SIWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brejdyny
(540) (znak słowny)
(540) Niezłe Aparaty
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficz-
ne, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia eduka-
cyjne, szkolenia biznesowe, tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyj-
nych do podcastów, warsztaty w celach szkoleniowych, 
warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kul-
turalnych.

(210) 505019 (220) 2019 09 30
(731) SIWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brejdyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIEZŁE APARATY

(531) 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, organizowanie kon-
ferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia edukacyjne, szko-
lenia biznesowe, tworzenie [opracowywanie] podcastów, 
tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podca-
stów, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach 
edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych.

(210) 505020 (220) 2019 09 30
(731) ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Las

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kompoSTAR

(531) 24.15.01, 05.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy organiczne do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie poprawiające strukturę gleby i plo-
nowanie roślin.

(210) 505021 (220) 2019 09 30
(731) GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań; INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) sternlight
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, abażu-
ry, architektoniczne oprawy do oświetlenia, instalacje oświe-
tleniowe, oprawy oświetleniowe, elementy oświetleniowe, 
lampy oświetleniowe, oprawki i osłony do lamp, oprawy 
oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, podstawy lamp, 
stojaki do lamp, świetlówki, transformatory oświetleniowe, 
uchwyty lamp, urządzenia i instalacje oświetleniowe, wy-
posażenie oświetleniowe, żarówki oświetleniowe i akcesoria 
do nich, zawieszenia do lamp.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 505022 (220) 2019 09 30
(731) GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań; INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) selestio
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji; instalacje sanitarne 
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna; aeratory 
do kranów; akcesoria do pryszniców; akcesoria do umywa-
lek; akcesoria rozpylające jako części instalacji sanitarnych; 
akcesoria łazienkowe; antyrozpryskowe dysze wylotowe 
do kranów; aparaty rozpylające do zlewów jako akcesoria 
hydrauliczne; armatura łazienkowa do kontroli wody; ba-
terie do umywalek; baterie do wanien; baterie mieszające 
do umywalek, będące kurkami; baterie prysznicowe; bidety; 
baterie sztorcowe do umywalek; brodziki prysznicowe; cy-
sterny będące urządzeniami sanitarnymi; deski sedesowe; 
dezynfektanty; dozowniki środków odkażających w toale-
tach; drzwi prysznicowe; dysze do wanien; dźwignie do ob-
sługi toaletowych zbiorników wody; dźwignie do spłuczek, 
jako części toalet; elastyczne rury wchodzące w skład in-
stalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, 
wanien i umywalek; elektryczne instalacje sanitarne; umy-
walki; fontanny; głowice prysznicowe; instalacje do wanien 
z masażem; instalacje łazienkowe; instalacje prysznicowe; 
instalacje sanitarne; instalacje toaletowe; jednouchwytowe 
baterie umywalkowe; kabiny kąpielowe; kabiny natryskowe; 
kabiny prysznicowe; klapy do desek klozetowych; kolanka 
z tworzyw sztucznych do rur jako części instalacji sanitar-
nych; krany; kurki czerpalne; kurki do dostarczania wody; 
kurki do instalacji sanitarnych; kurki do kładzenia rur; kur-
ki mieszające [krany]; metalowe korki do wanien, zlewów 
i pryszniców; montowane do ściany wylewki do bidetów; 
montowane do ściany wylewki do umywalek; parawany 
do wanien z prysznicem; muszle klozetowe; nakładki sa-
nitarne na deski sedesowe; natryski wysokociśnieniowe; 
niemetalowe parawany do brodzików prysznicowych; ła-
zienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne; obudowy [kabi-
ny] do wanien; odpływy wody [krany]; osprzęt do bidetów; 
osprzęt do celów sanitarnych; osprzęt do odprowadzania 
wody; osprzęt do wanien; osprzęt do wyłapywania i usu-
wania odpadów do umywalek; osprzęt do wyłapywania 
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i usuwania odpadów do wyrobów sanitarnych; osłony 
do wanien; panele prysznicowe; pisuary; podgrzewane 
wieszaki do suszenia ręczników; pływaki do spłuczek; poje-
dyncze toalety odlewane z materiału kompozytowego; po-
jedyncze toalety sprzężone; pojedyncze toalety wytłacza-
ne ze stali; pojedyncze toalety zamocowane w ścianach; 
pojedyncze wstawiane toalety; postumenty do toalet; 
postumenty do umywalek; prysznice elektryczne; pryszni-
ce górne [deszczownice]; prysznice ogrodowe; prysznice 
ręczne; przelewy wannowe; przenośne bidety; przenośne 
prysznice; rozpylacze do pryszniców jako akcesoria hy-
drauliczne; rączki do prysznica; rączki do spłuczek jako ele-
menty instalacji sanitarnych; ręczne zawory hydrauliczne; 
instalacje i aparatura sanitarna; sanitarna armatura spusto-
wa do bidetów; sanitarna armatura spustowa do pryszni-
ców; sanitarna armatura spustowa do umywalek; sanitar-
na armatura spustowa do wanien; sanitarne wyposażenie 
wodociągowe; sedesy z czyszczącym strumieniem wody; 
sitka do użytku w brodzikach prysznicowych; spusty, bę-
dące akcesoriami hydraulicznymi; spłuczki do pisuarów; 
spłuczki ustępowe; szafki łazienkowe z umywalkami 
[podłączonymi do źródła wody]; szklane kabiny prysznico-
we; słuchawki będące akcesoriami do pryszniców; taśmy 
led; toalety przystosowane dla pacjentów; ścianki do kabin 
prysznicowych; śluzy, będące instalacjami sanitarne; to-
alety wyposażone w urządzenia myjące; toalety z funkcją 
sterylizacji; ubikacje ze zbiornikiem; uchwyty do baterii 
kranu; umywalki jako części instalacji sanitarnych; umywal-
ki wbudowane w szafki; umywalki łazienkowe; urządzenia 
do dezynfekcji pisuarów; urządzenia do dostarczania 
wody do celów sanitarnych; urządzenia do kąpieli stóp; 
urządzenia do mycia rąk; urządzenia prysznicowe; uszczelki 
do kranów wodociągowych; wanny; wielofunkcyjne natry-
ski uprzednio złożone; wylewki kranów; wylewki wannowe; 
wyroby sanitarne wykonane z porcelany; wyroby sanitarne 
wykonane z kamienia; wyroby sanitarne ze stali nierdzew-
nej; węże prysznicowe; zatyczki do umywalek; zawory, 
będące akcesoriami hydraulicznymi; zawory [krany] jako 
części instalacji sanitarnych; zawory do rur; zawory kontrol-
ne do wanien, jako akcesoria hydrauliczne; zbiorniki WC; ze-
społy do wyłapywania zanieczyszczeń do wanien; zespoły 
wyłapujące zanieczyszczenia do umywalek; zestawy prysz-
nicowe; zlewozmywaki; domowe urządzenia do ogrzewa-
nia; elektryczne podgrzewacze do ręczników; elektryczne 
podgrzewacze do stóp; elektryczne taśmy do ogrzewania 
powierzchni; elementy ogrzewania elektrycznego; grzej-
niki elektryczne; grzejniki akumulacyjne; grzejniki cieplne 
do ogrzewania budynków; grzejniki do centralnego ogrze-
wania; grzejniki [kaloryfery]; grzejniki do pomieszczeń; grzej-
niki łazienkowe; kaloryfery [ogrzewanie]; podgrzewacze 
powietrza; podgrzewane dywany; połączone urządzenia 
grzewcze i klimatyzacyjne; urządzenia do ogrzewania; 
urządzenia do recyrkulacji powietrza; wieszaki na ręczniki 
podgrzewane elektrycznie, 19 boazeria niemetalowa; bo-
azeria ścienna wykonana z materiałów niemetalowych; 
ceramiczne masy ogniotrwałe do okładania pieców meta-
lurgicznych; ceramiczne ogniotrwałe przedmioty obrabia-
ne; ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne; ceramiczne 
płytki na podłogi zewnętrzne; ceramiczne płytki na ściany 
zewnętrzne; ceramiczne płytki podłogowe do budynków; 
chodniki wykonane z materiałów niemetalowych; elemen-
ty wykończeniowe budowlane niemetalowe; glazurowane 
płytki ceramiczne ścienne i podłogowe; listwy budowla-
ne niemetalowe; listwy dekoracyjne niemetalowe; listwy 
podłogowe, niemetalowe; listwy przypodłogowe nieme-
talowe; materiały ceramiczne do brukowania i układania 
powierzchni; mozaiki dla budownictwa; mozaikowe płytki 

ozdobne z marmuru; niemetalowe pokrycia sufitów; płytki 
ceramiczne; płytki ceramiczne do podłóg i okładzin; płytki 
ceramiczne na ściany wewnętrzne; płytki drewniane; płytki 
gipsowe; płytki gumowe; płytki kamienne; płytki kuchenne 
niemetalowe; płytki podłogowe z terakoty; płytki łazien-
kowe niemetalowe; płytki łupkowe dachowe; płytki łup-
kowe do okładzin dachowych; płytki łupkowe do okładzin 
ściennych; płytki porcelanowe; płytki stiukowe; płytki szkla-
ne; płytki szklane nie do pokrywania dachu; płytki szklane 
do użytku w budownictwie; płytki z gliny; płytki z mar-
muru; płytki z tworzyw sztucznych; płytki ziemne; płytki 
ścienne niemetalowe dla budownictwa; progi niemetalo-
we; ścienne płytki ceramiczne; szklane mozaiki do użytku 
w budownictwie; ozdoby z kamienia; ozdoby wykonane 
z marmuru do sadzawek; dzieła sztuki wykonane z kamie-
nia, betonu lub marmuru.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 505023 (220) 2019 09 30
(731) GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań; INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) charme parquet
(510), (511) 19 deski podłogowe, podłogi parkietowe, par-
kiety i płyty parkietowe, laminowane panele parkietowe, 
podłogi z drewna, podłogi z imitacji drewna, chodniki wyko-
nane z materiałów niemetalowych, elementy wykończenio-
we budowlane niemetalowe, listwy podłogowe niemetalo-
we, listwy przypodłogowe, płytki drewniane, progi niemeta-
lowe, warstwy izolujące pod podłogi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 505024 (220) 2019 09 30
(731) HABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HABEX
(510), (511) 12 artykuły motoryzacyjne, samochody oraz 
części i akcesoria takie jak: opony, klocki hamulcowe, tarcze, 
amortyzatory, sprężyny, półosie, wały, filtry powietrza, filtry 
oleju, wyciągarki, kufry ładunkowe, motocykle oraz części 
i akcesoria takie jak: opony, klocki hamulcowe, tarcze, amor-
tyzatory, sprężyny, półosie, wały, filtry powietrza, filtry oleju, 
wyciągarki, kufry ładunkowe, podgrzewane manetki, pługi, 
17 artykuły z gumy takie jak: uszczelki, mieszki, osłony, prze-
lotki, korki, membrany, podkładki, artykuły połączeniowe 
wykonane z gumy, materiały wyściełające z gumy, materiały 
wypełniające z gumy, paski uszczelniające z gumy, mem-
brany wodoodporne z gumy, podkładki z gumy, pierścienie 
uszczelniające wykonane z gumy, zawory z gumy, osłony na-
rożników z gumy, uszczelki gumowe do użytku motoryzacyj-
nego, zaciski do kabli z gumy.

(210) 505025 (220) 2019 09 30
(731) JACH JAKUB EX-LAB, Modlniczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carly 24
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 udostępnianie stron i portali internetowych 
w zakresie rezerwacji usług motoryzacyjnych, usługi związa-
ne z elektronicznymi tablicami ogłoszeń w zakresie branży 
motoryzacyjnej, zapewnianie dostępu do baz danych zwie-
rających informacje dotyczące usług z zakresu branży moto-
ryzacyjnej, 39 informacja o transporcie, autach, usługach sta-
cji kontroli pojazdów, automyjni, warsztatów naprawczych 
i wulkanizacyjnych, rezerwacja transportu oraz usług stacji 
kontroli pojazdów, automyjni, warsztatów naprawczych 
i wulkanizacyjnych.

(210) 505026 (220) 2019 09 30
(731) ADAMUS ANNA KATARZYNA LAPINEE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lapinee OUR PASSION. YOUR DESIRE

(531) 02.09.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna nocna, 
bielizna funkcjonalna, body [bielizna], halki [bielizna], bieli-
zna termoaktywna, gorsety [bielizna damska], bielizna dla 
mężczyzn, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], 
majtki, slipy męskie, figi damskie, bokserki, skarpetki, skarpety 
wewnętrzne do obuwia [stopki], podkoszulki, podkolanówki, 
podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, rajstopy, pończochy, kąpielówki, 
płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe, 
bikini, szorty, stringi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, pod-
wiązki, bluzki, t-shirty, biustonosze.

(210) 505029 (220) 2019 09 30
(731) PAŃCZYK MARCIN, PAŃCZYK KATARZYNA SALMAX 

SPÓŁKA CYWILNA, Wyry
(540) (znak słowny)
(540) Volumist
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyki 
do zagęszczania włosów, preparaty do włosów, szampony, 
balsamy do włosów, odżywki do włosów, olejki do włosów, 
płyny do pielęgnacji włosów, tonik do włosów, kosmetyczne 
środki stymulujące porost włosów, farby do włosów, lakiery 
do włosów, żele do włosów, pianka do włosów, preparaty 
do modelowania włosów, preparaty do kręcenia włosów, 
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, środki per-
fumeryjne i zapachowe, perfumy, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, kosmetyki do ciała.

(210) 505030 (220) 2019 09 30
(731) DMOCH-RYBAK AGATA KAROLINA AGATA DMOCH  

& COMPANY, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) itWell
(510), (511) 43 restauracje, katering, catering.

(210) 505031 (220) 2019 09 30
(731) CIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sanok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIARKO DESIGN

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 15.01.13
(510), (511) 6 okapy metalowe, rury metalowe, kolanka 
i złączki do rur metalowych, 11 filtry do okapów, okapy 
do urządzeń wentylacyjnych, okapy pochłaniające dym, 
okapy pochłaniające parę do kominków, okapy pochłaniają-
ce parę do kuchenek, wyciągi kuchenne, 35 sprzedaż za po-
średnictwem strony internetowej okapów metalowych, rur 
metalowych, kolanek i złączek do rur metalowych, filtrów 
do okapów, okapów do urządzeń wentylacyjnych, oka-
pów pochłaniających dym, okapów pochłaniających parę 
do kominków, okapów pochłaniających parę do kuche-
nek, wyciągów kuchennych, 37 instalacje, naprawa i serwis 
urządzeń wentylacyjnych i okapów, 42 analiza i testowanie 
materiałów i urządzeń, testowanie filtrów, testowanie kom-
ponentów.

(210) 505036 (220) 2019 10 01
(731) GRABOWSKI GRZEGORZ STALL, Szczawno-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAK-LOVE HARCUJ Z NAMI

(531) 02.01.04, 02.01.21, 25.01.09, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.15, 
03.03.01

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

(210) 505044 (220) 2019 10 01
(731) DEVGRUCOMMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE WEAR praise

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 odzież: odzież męska, odzież narciarska, kurt-
ki [odzież], odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież 
rekreacyjna, odzież triatlonowa, odzież surfingowa, odzież 
damska, odzież sportowa, odzież dla łyżwiarzy, odzież 
do tenisa, odzież dla kolarzy, odzież dla rowerzystów, odzież 
do biegania, odzież do uprawiania judo, kurtki jako odzież 
sportowa, odzież do sztuk walki, odzież do uprawiania za-
pasów, odzież w stylu sportowym, odzież do łyżwiarstwa 
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figurowego, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
komplety do biegania [odzież], komplety do joggingu 
[odzież], spodnie do joggingu [odzież], komplety odzieżowe 
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, odzież 
golfowa, inna niż rękawiczki, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do gol-
fa], artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego 
[inne niż kaski jeździeckie].

(210) 505047 (220) 2019 10 01
(731) SMS KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 36 pożyczki (finansowanie), pożyczki ratalne.

(210) 505052 (220) 2019 10 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 

FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eaukcje.pl

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 14.07.01
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samo-
chodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprze-
daży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie pro-
gramami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe doty-
czące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, ne-
gocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na te-
mat sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samocho-
dowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, 
usługi finansowe związane z handlem samochodowym, 
finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania 
samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organi-
zacja wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samo-
chodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi 
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie 
informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, 
wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów 
i usługi związane z parkowaniem samochodów, składowanie 
i magazynowanie towaru, transport towarów.

(210) 505054 (220) 2019 10 01
(731) Neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Langenfeld, DE
(540) (znak słowny)
(540) COMBOXONA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbó-
lowe, opiaty, opioidowe leki przeciwbólowe.

(210) 505055 (220) 2019 10 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 

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

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.05.04, 26.05.08
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samo-
chodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprze-
daży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie pro-
gramami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe doty-
czące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, ne-
gocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na te-
mat sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samocho-
dowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, 
usługi finansowe związane z handlem samochodowym, 
finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania 
samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organi-
zacja wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samo-
chodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi 
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie 
informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, 
wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów 
i usługi związane z parkowaniem samochodów, składowanie 
i magazynowanie towaru, transport towarów.

(210) 505057 (220) 2019 10 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE  

FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) POLSKAWSIECI.PL
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samo-
chodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprze-
daży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie pro-
gramami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe doty-
czące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, ne-
gocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na te-
mat sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samocho-
dowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, 
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usługi finansowe związane z handlem samochodowym, 
finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania 
samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organi-
zacja wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samo-
chodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi 
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie 
informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, 
wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów 
i usługi związane z parkowaniem samochodów, składowanie 
i magazynowanie towaru, transport towarów.

(210) 505059 (220) 2019 10 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE  

FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) POLSK@WSIECI.PL
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samo-
chodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprze-
daży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie pro-
gramami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe doty-
czące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, ne-
gocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na te-
mat sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samocho-
dowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, 
usługi finansowe związane z handlem samochodowym, 
finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania 
samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organi-
zacja wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samo-
chodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi 
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie 
informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, 
wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów 
i usługi związane z parkowaniem samochodów, składowanie 
i magazynowanie towaru, transport towarów.

(210) 505061 (220) 2019 10 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE  

FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Polskawsieci.pl
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie sa-
mochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, do-
starczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, admi-
nistrowanie programami motywacyjnymi w celu promo-
wania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicz-
nych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprze-
daży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za po-
średnictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 
36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubez-
pieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane 

z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samo-
chodów, usługi finansowania samochodów, wycena uży-
wanych samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów, 
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnie-
nie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie 
wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych 
z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samo-
chodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z par-
kowaniem samochodów, składowanie i magazynowanie 
towaru, transport towarów.

(210) 505063 (220) 2019 10 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE  

FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Polsk@wsieci.pl
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie sa-
mochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, do-
starczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, admi-
nistrowanie programami motywacyjnymi w celu promo-
wania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicz-
nych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprze-
daży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za po-
średnictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 
36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubez-
pieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane 
z handlem samochodowym,  finansowanie leasingu samo-
chodów, usługi finansowania samochodów, wycena uży-
wanych samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów, 
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnie-
nie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie 
wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych 
z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samo-
chodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z par-
kowaniem samochodów, składowanie i magazynowanie 
towaru, transport towarów.

(210) 505068 (220) 2019 09 29
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZON Serwis

(531) 29.01.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.04.04, 05.07.02, 
14.07.07, 14.07.09, 15.07.01, 16.01.06

(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, eliminacja zakłóceń 
w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i napra-
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wa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa 
urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalni-
czych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa 
palników, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie akumulato-
rów do pojazdów, malowanie, montaż drzwi i okien, mon-
taż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 
montaż i naprawa instalacji grzewczych, mycie pojazdów, 
naprawa opon, naprawa pomp, naprawa zamków, nitowa-
nie, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn zużytych 
lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych 
lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, usługi 
elektryków, usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii pojaz-
dów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], 
wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, zabezpie-
czanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, 
42 analizy systemów komputerowych, audyt energetyczny, 
badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, ba-
dania w dziedzinie spawania, instalacja oprogramowania 
komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja opro-
gramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, miernic-
two [pomiary], opracowywanie projektów technicznych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace badawczo-roz-
wojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowa-
nie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie 
materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(210) 505073 (220) 2019 10 01
(731) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODY NATURALNIE PRODUKCJI WŁASNEJ

(531) 08.01.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, 43 usługi w zakresie prowadzenia lo-
dziarni.

(210) 505075 (220) 2019 10 01
(731) NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DISTRICT COOLING  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów

(540) (znak słowny)
(540) MHDC
(510), (511) 11 aeratory do kranów, agregaty klimatyzacyjne, 
akceleratory ciągu, akumulacyjne ogrzewacze wody, anty-
rozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura do od-
salania, aparatura do oczyszczania ścieków, aparatura do fil-
trowania wody, aparatura do destylacji, nie do celów nauko-
wych, aparatura do uzdatniania wody, aparatura do susze-
nia powietrzem, aparatura grzewcza do pieców, aparatura 
grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje chłod-
nicze, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura 
i maszyny do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna 
do uzdatniania powietrza, aparaty jonizujące do oczyszcza-

nia powietrza, bojlery do instalacji dostarczających gorącą 
wodę, centralne instalacje klimatyzacyjne, centralne insta-
lacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], centralne 
urządzenia klimatyzacyjne, dyfuzory powietrza, elementy 
filtrujące do odpowietrzników zbiorników z wodą, elemen-
ty filtrujące do przelewów zbiorników z wodą, elementy za-
bezpieczające do rur wodnych, elementy zabezpieczające 
do rur gazowych, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania 
gazów jako części domowych lub przemysłowych instalacji, 
filtry do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania wody, 
filtry do uzdatniania wody, instalacje chłodnicze, instalacje 
do filtrowania wody, instalacje do obróbki wody w proce-
sie osmozy, instalacje do oczyszczania ścieków przemysło-
wych, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, instalacje 
do oczyszczania wody deszczowej, instalacje do odsalania, 
instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje 
do ogrzewania wodnego, instalacje do schładzania wody, 
instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, 
instalacje nawilżające powietrze, klimatyzatory, automatycz-
ne maszyny do dystrybucji wody, parowniki chłodnicze, pa-
rowniki, parowniki do klimatyzatorów, parowniki do użytku 
w przetwórstwie chemicznym, parowniki spalania pod po-
wierzchnią cieczy, pompy ciepła, pompy ciepła do prze-
twarzania energii, przemysłowe urządzenia do oczyszczania 
powietrza, przemysłowe urządzenia grzewcze, przemysłowe 
urządzenia wentylacyjne, systemy HVAC (ogrzewanie, wen-
tylacja i klimatyzacja), urządzenia chłodnicze, urządzenia 
chłodnicze do użytku komercyjnego, urządzenia chłodzące, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do destyla-
cji wody, urządzenia do destylacji do celów przemysłowych, 
urządzenia do dezynfekcji wody, urządzenia do dostar-
czania wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody pitnej, 
urządzenia do filtrowania wody do użytku przemysłowego, 
urządzenia do oczyszczania wody przemysłowej, urządzenia 
do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia do oczyszcza-
nia wody, urządzenia do odsalania wody, urządzenia do od-
parowywania, urządzenia do odkażania wody, urządzenia 
do ogrzewania, urządzenia do schładzania wody, urządzenia 
do uzdatniania wody, urządzenia do zaopatrywania w wodę, 
urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, urzą-
dzenia wytwarzające ciepło, urządzenia zmiękczające wodę 
poprzez usuwanie kamienia, urządzenia zmiękczające wodę, 
wkłady grzewcze, zasobniki pary, zasobniki ciepłej wody, za-
sobniki ciepła, zawory do klimatyzatorów, zawory do instala-
cji zaopatrujących w wodę, zawory do rur, zawory do rur wo-
dociągowych, zawory parowe, zbiorniki ciśnieniowe wody, 
zbiorniki na wodę.

(210) 505076 (220) 2019 10 01
(731) NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DISTRICT COOLING  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów

(540) (znak słowny)
(540) NDC-MHD
(510), (511) 11 aeratory do kranów, agregaty klimatyzacyjne, 
akceleratory ciągu, akumulacyjne ogrzewacze wody, anty-
rozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura do od-
salania, aparatura do oczyszczania ścieków, aparatura do fil-
trowania wody, aparatura do destylacji, nie do celów nauko-
wych, aparatura do uzdatniania wody, aparatura do susze-
nia powietrzem, aparatura grzewcza do pieców, aparatura 
grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje chłod-
nicze, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura 
i maszyny do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna 
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do uzdatniania powietrza, aparaty jonizujące do oczyszcza-
nia powietrza, bojlery do instalacji dostarczających gorącą 
wodę, centralne instalacje klimatyzacyjne, centralne insta-
lacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], centralne 
urządzenia klimatyzacyjne, dyfuzory powietrza, elementy 
filtrujące do odpowietrzników zbiorników z wodą, elemen-
ty filtrujące do przelewów zbiorników z wodą, elementy za-
bezpieczające do rur wodnych, elementy zabezpieczające 
do rur gazowych, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania 
gazów jako części domowych lub przemysłowych instalacji, 
filtry do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania wody, 
filtry do uzdatniania wody, instalacje chłodnicze, instalacje 
do filtrowania wody, instalacje do obróbki wody w proce-
sie osmozy, instalacje do oczyszczania ścieków przemysło-
wych, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, instalacje 
do oczyszczania wody deszczowej, instalacje do odsalania, 
instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje 
do ogrzewania wodnego, instalacje do schładzania wody, 
instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, 
instalacje nawilżające powietrze, klimatyzatory, automatycz-
ne maszyny do dystrybucji wody, parowniki chłodnicze, pa-
rowniki, parowniki do klimatyzatorów, parowniki do użytku 
w przetwórstwie chemicznym, parowniki spalania pod po-
wierzchnią cieczy, pompy ciepła, pompy ciepła do prze-
twarzania energii, przemysłowe urządzenia do oczyszczania 
powietrza, przemysłowe urządzenia grzewcze, przemysłowe 
urządzenia wentylacyjne, systemy HVAC (ogrzewanie, wen-
tylacja i klimatyzacja), urządzenia chłodnicze, urządzenia 
chłodnicze do użytku komercyjnego, urządzenia chłodzące, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do destyla-
cji wody, urządzenia do destylacji do celów przemysłowych, 
urządzenia do dezynfekcji wody, urządzenia do dostar-
czania wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody pitnej, 
urządzenia do filtrowania wody do użytku przemysłowego, 
urządzenia do oczyszczania wody przemysłowej, urządzenia 
do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia do oczyszcza-
nia wody, urządzenia do odsalania wody, urządzenia do od-
parowywania, urządzenia do odkażania wody, urządzenia 
do ogrzewania, urządzenia do schładzania wody, urządzenia 
do uzdatniania wody, urządzenia do zaopatrywania w wodę, 
urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, urzą-
dzenia wytwarzające ciepło, urządzenia zmiękczające wodę 
poprzez usuwanie kamienia, urządzenia zmiękczające wodę, 
wkłady grzewcze, zasobniki pary, zasobniki ciepłej wody, za-
sobniki ciepła, zawory do klimatyzatorów, zawory do instala-
cji zaopatrujących w wodę, zawory do rur, zawory do rur wo-
dociągowych, zawory parowe, zbiorniki ciśnieniowe wody, 
zbiorniki na wodę.

(210) 505082 (220) 2019 10 01
(731) STOWARZYSZENIE POLSKA GRUPA 

MOTORYZACYJNA, Sędziszów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGM AUTOMOTIVE

(531) 18.01.21, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, amortyzato-
ry do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, 
części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powie-

trzu i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do pojaz-
dów do poruszania się po wodzie, elementy do hamulców 
do pojazdów, pióra wycieraczek do szyb pojazdów, wycie-
raczki do szyb pojazdów, 35 usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej i hurtowej następujących towarów: pojazdy, 
części i akcesoria do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, 
części i akcesoria do pojazdów lądowych, części i akcesoria 
do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni ko-
smicznej, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się 
po wodzie, elementy do hamulców do pojazdów, pióra wy-
cieraczek do szyb pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, 
urządzenia oświetleniowe, sprzęt rolniczy, smary.

(210) 505085 (220) 2019 10 01
(731) WAWSZCZAK SEBASTIAN POMORSKI BROWAR 

TRADYCYJNY, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Książę Sieradzki
(510), (511) 21 kufle na piwo, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 
piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo 
pełne jasne, czarne piwo, piwo jasne typu ale, woda gazo-
wana, woda pitna, woda niegazowana, woda stołowa woda 
mineralna, woda źródlana, woda pitna butelkowana, woda 
z lodowca, woda wzbogacona odżywczo, 41 organizowa-
nie rozrywki, imprezy kulturalne, organizowanie wykładów, 
organizowanie przedstawień, organizowanie koncertów, or-
ganizowanie gal, organizowanie konkursów, organizowanie 
warsztatów, organizowanie festiwali, organizowanie imprez 
muzycznych, organizacja imprez rozrywkowych, planowa-
nie specjalnych imprez, organizowanie imprez edukacyjnych 
organizowanie imprez w celach kulturalnych, planowanie 
i przeprowadzanie imprez, prowadzenie imprez rozrywko-
wych na żywo, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadze-
nie imprez edukacyjnych, informacja o imprezach rozrywko-
wych, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub 
pracowników, degustacje win lub piwa, organizacja i prze-
prowadzanie degustacji artykułów spożywczych do celów 
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie degustacji 
wina lub piwa do celów edukacyjnych, szkolenia w zakresie 
cateringu, organizowanie i przeprowadzanie degustacji pro-
duktów regionalnych i tradycyjnych.

(210) 505090 (220) 2019 10 01
(731) FUNDACJA ENERGIA SPOŁECZNA, Rajcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czyste Beskidy

(531) 02.09.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z ekologią, usługi 
edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, usługi edukacyj-
ne związane z ochroną środowiska, usługi edukacyjne w za-
kresie ochrony środowiska, edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, organizowanie warsztatów, 
warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach edu-
kacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsz-
tatów, dostarczanie informacji edukacyjnych, zarządzanie 
usługami edukacyjnymi, prowadzenie imprez edukacyjnych, 
organizowanie imprez edukacyjnych, zapewnianie pokazów 
edukacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizo-
wanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie wi-
dowisk w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji 
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do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do celów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wy-
kładów w celach edukacyjnych.

(210) 505096 (220) 2019 10 02
(731) NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obserwator finansowy.pl

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 41 publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, organizowanie konkursów jako edukacja lub roz-
rywka, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 505144 (220) 2019 10 02
(731) GHRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

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

(531) 10.03.11, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.05, 29.01.14, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w sklepach wiel-
kopowierzchniowych, mini-marketach lub usługi sprzedaży 
za pośrednictwem stron internetowych następujących to-
warów: żywność i napoje, kosmetyki, produkty higieniczne 
oraz środki czystości, chemia gospodarcza, odzież, obuwie 
i nakrycia głowy, wyroby ze skóry i z imitacji skór, biżuteria, 
artykuły i urządzenia dla gospodarstwa domowego, artykuły 
wyposażenia mieszkań, artykuły i akcesoria samochodowe, 
urządzenia i sprzęt audiowizualny, urządzenia i sprzęt kom-
puterowy, gry, zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, 
artykuły ogrodnicze i do majsterkowania, materiały biuro-
we, książki i gazety, kwiaty i rośliny, żywność i artykuły dla 
zwierząt, administrowanie centrami handlowymi i handlo-
wo-rozrywkowymi, udostępnianie i wynajem powierzchni 
reklamowej, wynajem billboardów, administracyjne zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami handlowymi, usługi prowadze-
nia punktów sprzedaży paliw, doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie 
procesami biznesowymi, zarządzanie biznesowe dla skle-
pów, 36 dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie inwestycjami, 
zarządzanie nieruchomościami, organizowanie inwestycji, 
doradztwo inwestycyjne, usługi zarządzania inwestycja-
mi w zakresie nieruchomości, 37 budowa nieruchomości 
[budownictwo], doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, 
41 organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywko-
wych i sportowych, usługi w zakresie kin, galerii sztuki, klu-

bów sportowych: bilard, kręgielnie, siłownie, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków roz-
rywki.

(210) 505145 (220) 2019 10 02
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) TAMUR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 505146 (220) 2019 10 02
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) REANIMATOR
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie 
użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie 
użytkowe do urządzeń komórkowych, aplikacje do pobra-
nia do użytku z urządzeniami komórkowymi, komputerowe 
oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, apli-
kacje do pobrania na smartfony.

(210) 505152 (220) 2019 10 02
(731) GAŁKA HUBERT KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Beau
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety jako 
biżuteria, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, bi-
żuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, 
bransoletki jako biżuteria, broszki jako biżuteria, diamenty, 
kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kol-
czyki, krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy z metali szlachet-
nych, inne niż biżuteria, łańcuszki jako biżuteria, łańcuszki 
do zegarków, medaliony jako biżuteria, misbaha jako sznury 
modlitewne, naszyjniki jako biżuteria, nici z metali szlachet-
nych jako biżuteria, odznaki z metali szlachetnych, ozdoby 
z żółtego bursztynu, perły jako biżuteria, perły z ambroidu 
[prasowana żywica], pierścionki jako biżuteria, posążki z me-
tali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, różańce, spi-
nel jako kamienie szlachetne, spinki do mankietów, srebro, 
nieprzetworzone lub kute, statuetki z metali szlachetnych, 
szpilki jako biżuteria, szpilki biżuteryjne do kapeluszy, szpilki 
do krawatów, szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii, zawiesz-
ki jako biżuteria, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki 
do kółek na klucze.

(210) 505153 (220) 2019 10 02
(731) NETTELEKOM GK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.07, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie: informacje finansowe, udo-
stępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony 
internetowej, doradztwo w sprawach finansowych, zarzą-
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dzanie finansami, transakcje finansowe, 38 usługi przesyłania 
wiadomości, 42 usługi konsultacyjne w dziedzinie technolo-
gii informacyjnej, oprogramowanie jako usługa ( SaaS ), pro-
jektowanie systemów komputerowych.

(210) 505168 (220) 2019 10 03
(731) TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TKP the law

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje internetowe i elektroniczne w dzie-
dzinie biznesu i prawa, 16 materiały drukowane i publikacje 
z dziedziny biznesu i prawa, 41 usługi edukacyjne i szkolenio-
we w zakresie biznesu i prawa, organizowanie i prowadzanie 
konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów związanych 
z biznesem i prawem, prowadzenie bloga w zakresie biznesu 
i prawa, publikowanie materiałów, książek, czasopism, new-
sletterów i tekstów w dziedzinie biznesu i prawa, w formie 
elektronicznej dostępnej on-line oraz w formie drukowanej, 
45 usługi prawne, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 505169 (220) 2019 10 03
(731) TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TKP Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

(531) 29.01.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.01
(510), (511) 9 publikacje internetowe i elektroniczne w dzie-
dzinie biznesu i prawa, 16 materiały drukowane i publikacje 
z dziedziny biznesu i prawa, 41 usługi edukacyjne i szkolenio-
we w zakresie biznesu i prawa, organizowanie i prowadzanie 
konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów związanych 
z biznesem i prawem, prowadzenie bloga w zakresie biznesu 
i prawa, publikowanie materiałów, książek, czasopism, new-
sletterów i tekstów w dziedzinie biznesu i prawa, w formie 
elektronicznej dostępnej on-line oraz w formie drukowanej, 
45 usługi prawne, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 505170 (220) 2019 10 03
(731) TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TKP
(510), (511) 9 publikacje internetowe i elektroniczne 
w dziedzinie biznesu i prawa, 16 materiały drukowane i pu-
blikacje z dziedziny biznesu i prawa, 41 usługi edukacyjne 
i szkoleniowe w zakresie biznesu i prawa, organizowanie 
i prowadzanie konferencji, seminariów, warsztatów, wykła-
dów związanych z biznesem i prawem, prowadzenie blo-
ga w zakresie biznesu i prawa, publikowanie materiałów, 

książek, czasopism, newsletterów i tekstów w dziedzinie 
biznesu i prawa, w formie elektronicznej dostępnej on-line 
oraz w formie drukowanej, 45 usługi prawne, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień 
prawnych.

(210) 505180 (220) 2019 10 03
(731) CABAJ ADAM EDOMATOR.PL, Łuków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eDomator.pl

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z me-
blami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z doniczkami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stołami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z huśtawkami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z leżakami ogrodowymi, usługi sprze-
daży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania 
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemi-
kaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania 
w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemika-
liami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z trampolinami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z legowiskami dla zwierząt, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z krzesłami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z koszami na śmieci, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z zestawami meblowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z doniczkami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z huśtawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z leżakami ogrodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z trampolinami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z legowi-
skami dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z krze-
słami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z koszami na śmieci, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do ogrodu, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z zestawami mebli, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze stołami.

(210) 505187 (220) 2019 10 03
(731) EDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDES STABILNA PODSTAWA
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
07.15.22, 07.03.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 
26.03.23

(510), (511) 6 szkielety ramowe konstrukcji metalowych [bu-
downictwo], konstrukcje stalowe [budownictwo], 37 tynko-
wanie, budownictwo.

(210) 505202 (220) 2019 10 03
(731) KAŁUŻNY KRZYSZTOF P.P.H.U. MATCHPRO,  

Taczanów Pierwszy 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MatchPRO

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 02.01.16, 02.01.23, 
27.03.02, 27.03.15, 21.03.15

(510), (511) 28 alarmy powiadamiające o złapaniu na przy-
nętę do użytku w wędkarstwie, blanki do wędek, błystki 
obrotowe [przynęty wędkarskie], ciężarki do wędek, czuj-
niki brania [sprzęt wędkarski], futerały na wędki, haczyki 
wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, krętliki wędkarskie, ko-
szyki wędkarskie [pułapki], mechanizmy do zarzucania żyłki 
do wędkarstwa muchowego, nadmuchiwane pływadełka 
dla wędkarzy, osęki wędkarskie, pasy wędkarskie, podbieraki 
dla wędkarzy, podpórki do wędek, pokrowce na kołowrotki 
wędkarskie, przybory wędkarskie, przynęty wędkarskie, przy-
nęty stosowane w wędkarstwie sztuczne, rączki do wędek, 
pudełka na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], sieci 
wędkarskie, skrzynki na przybory wędkarskie, spławiki węd-
karskie, sprzęt wędkarski, sztuczne przynęty wędkarskie, tor-
by na przynętę do przechowywania przynęty żywej, torby 
na sprzęt wędkarski, urządzenia do zarzucania przynęty, wa-
biki do myślistwa lub rybołówstwa, wędki, woblery, wskaź-
niki brania dla wędkarstwa podlodowego, wskaźniki brania 
[sprzęt wędkarski], zanęty wędkarskie, zestawy paternoster 
[sprzęt wędkarski], żyłki wędkarskie, 31 karma dla ryb, pasza 
dla ryb, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą 
lub karmą dla ryb, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem i akcesoriami wędkarskimi, w tym sprzedaż in-
ternetowa, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem i akcesoriami wędkarskimi, w tym sprzedaż internetowa, 
41 organizacja i przeprowadzanie zawodów wędkarskich.

(210) 505227 (220) 2019 10 04
(731) PUDŁOWSKI KRZYSZTOF, Łowicz; 

PUDŁOWSKA MARZENNA BEATA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRISLINE INTIMATE FASHION

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 03.13.01, 
03.13.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 25 bielizna osobista, biustonosze, gorsety, halki, 
półhalki, piżamy, koszule nocne, szlafroki, kostiumy kąpielo-
we, stroje plażowe, bielizna sportowa, bielizna wchłaniająca 

pot, odzież sportowa, odzież damska, męska, młodzieżowa 
i dziecięca, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośred-
nictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej i innych 
środków komunikacji w zakresie następujących towarów: 
bielizna osobista, biustonosze, gorsety, halki, półhalki, piża-
my, koszule nocne, szlafroki, kostiumy kąpielowe, stroje pla-
żowe, bielizna sportowa, bielizna wchłaniająca pot, odzież 
sportowa, odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 505228 (220) 2019 10 04
(731) BLATTIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlec
(540) (znak słowny)
(540) Blattin Polska
(510), (511) 5 mieszanki paszowe uzupełniające, suplemen-
ty odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, 7 siewniki 
rolnicze, maszyny rolnicze, rolnicze maszyny rozprowadza-
jące, maszyny rolnicze do siania, narzędzia rolnicze monto-
wane do przyczepy, maszyny rolnicze w postaci przyczep, 
31 pasza dla koni, pasza dla świń, pasza dla zwierząt tucz-
nych, pasze zbożowe dla zwierząt, mieszanki paszowe dla 
zwierząt, ziarna rolnicze do siewu, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt.

(210) 505229 (220) 2019 10 04
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA SOFT NATURALS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 
27.03.12, 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14

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

(210) 505230 (220) 2019 10 04
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA SOFT NATURALS
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(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.13, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22, 27.03.12, 27.05.01, 
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12

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

(210) 505269 (220) 2019 10 04
(731) PIETROWSKI MARIUSZ D&Z TRANSPORT,  

Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIK TOK FAME MMA

(531) 29.01.14, 02.09.18, 27.01.05
(510), (511) 41 usługi sportowe, usługi szkoleniowe w zakre-
sie sportu, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, zapewnia-
nie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, organizowanie 
programów szkolenia młodzieży, szkolenia zawodników 
sportowych, sędziowanie sportowe, edukacja sportowa, 
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, pro-
dukcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych 
i imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, 
prowadzenie zawodów sportowych, usługi klubów sporto-
wych, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiek-
tów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, 
organizowanie turniejów sportowych, informacje na temat 
sportu, nauka w zakresie sportu, informacje dotyczące edu-
kacji sportowej, usługi trenerskie w zakresie sportu, instruk-
taż sportowy, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, 
usługi w zakresie notowań wyników sportowych, organiza-
cja aktywności sportowych na obozach letnich, prowadze-
nie szkół sztuk walki, prowadzenie treningów sztuk walki, 
kursy boksu, rozrywka w postaci zawodów bokserskich, 
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie walk bok-
serskich, udzielanie informacji na temat wyników meczów 
bokserskich.

(210) 505270 (220) 2019 10 04
(731) AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 02.01.02, 02.01.16, 02.01.24, 02.01.26, 02.09.04, 
03.05.19

(510), (511) 16 książki, gazety, albumy fotograficzne i kolek-
cjonerskie, 41 nauka jazdy, nauka jazdy w zakresie bezpie-
czeństwa na drodze, szkolenie kierowców, szkolenia kierow-
ców samochodów, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu 
dla kierowców samochodów, usługi szkoleniowe dla kierow-
ców z umiejętności prowadzenia pojazdu, prowadzenie kur-
sów instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka prowa-
dzenia pojazdów wyścigowych, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów szkoleniowych, szkolenia w zakresie prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów 
i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, usługi 
w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, usługi 
szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napę-
dem na cztery koła, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jaz-
dy samochodem, prezentowanie programów telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych, produkcja edukacyj-
nych programów telewizyjnych, produkcja rozrywkowych 
programów telewizyjnych, realizacja telewizyjnych progra-
mów rozrywkowych, produkcja tematycznych programów 
telewizyjnych, produkcja programów dla telewizji kablowej, 
produkcja programów telewizyjnych na żywo, udzielanie 
informacji dotyczących programów telewizyjnych, opraco-
wywanie formatów dla programów telewizyjnych, sprzedaż 
programów telewizyjnych do kilku stacji, usługi rozrywkowe 
w postaci programów telewizyjnych, montaż programów 
telewizyjnych, wynajem programów telewizyjnych, udo-
stępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, pro-
dukcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach 
mobilnych, rozrywka w postaci toczących się programów 
telewizyjnych z różnorodnych dziedzin, usługi rozrywko-
we w postaci programów telewizyjnych transmitowanych 
za pomocą kamery internetowej, publikowanie materiałów 
multimedialnych on-line, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji elektronicznej, publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środ-
ków skomputeryzowanych, wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze w zakresie elek-
tronicznych książek i czasopism w Internecie, udostępnianie 
informacji dotyczących motoryzacji za pomocą portalu on-
-line, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, progra-
mowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Inter-
net, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośred-
nictwem Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, udostępnianie z globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą 
być przeglądane, informacja dotycząca edukacji udzielana  
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, udzie-
lanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy 
danych lub za pośrednictwem Internetu, wydawanie gazet, 
multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elektronicz-
nych on-line, wypożyczanie gazet i czasopism, publikowanie 
gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie multi-
medialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie ga-
zety dla klientów w Internecie, publikowanie elektronicznych 
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej.
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(210) 505273 (220) 2019 10 04
(731) EXANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) exanet

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie pośredni-
czące, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie kom-
puterowe, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie 
do pobrania, oprogramowanie testowe, oprogramowanie 
szkoleniowe, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramo-
wanie edukacyjne, oprogramowanie kompilujące, opro-
gramowanie symulacyjne, oprogramowanie adaptacyjne, 
oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie elektrome-
chaniczne, oprogramowanie referencyjne, oprogramowanie 
do edytowania, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie 
do testów, oprogramowanie do raportowania, oprogramowa-
nie użytkowe do telewizorów, oprogramowanie do technolo-
gii biznesowych, oprogramowanie do inżynierii elektrycznej, 
oprogramowanie do inżynierii chemicznej, oprogramowanie 
do tworzenia aplikacji, oprogramowanie do inżynierii produk-
tu, oprogramowanie do zarządzania personelem, oprogra-
mowanie dla środowiska programistycznego, oprogramowa-
nie do usuwania błędów, oprogramowanie wspomagające 
podejmowanie decyzji, oprogramowanie do automatyzacji 
dokumentów, oprogramowanie do odzyskiwania informacji, 
oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, 
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogra-
mowanie do produkcji wspomaganej komputerowo, opro-
gramowanie do optymalizacji, oprogramowanie systemowe, 
oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie do zdalnej 
diagnostyki, oprogramowanie do ochrony prywatności, opro-
gramowanie do wsparcia systemu, oprogramowanie diagno-
styczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie 
serwerów, oprogramowanie do intranetu, oprogramowanie 
dla bankowości, oprogramowanie serwerów w chmurze, 
oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramo-
wanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie steru-
jące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramo-
wanie do smartfonów, oprogramowanie telekomunikacyjne, 
oprogramowanie do telefonów komórkowych, 42 projek-
towanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu in-
formatycznego, usługi doradztwa informatycznego, usługi 
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów 
informatycznych, dostarczanie specjalistycznych raportów 
w zakresie informatyki, usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych, usługi komputerowe, inżynieria komputerowa, usługi 
diagnostyki komputerowej, opracowywanie sieci komputero-
wych, utrzymywanie zapisów komputerowych, aktualizacja 
programów komputerowych, integracja oprogramowania 
komputerowego, testowanie sprzętu komputerowego, od-
zyskiwanie danych komputerowych, badania technologiczne 
dotyczące komputerów, kompresja cyfrowa komputerowych 
danych, usługi monitorowania systemów komputerowych, 
projektowanie komputerowych baz danych, instalacja, kon-
serwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla 
systemów komputerowych, usługi informacyjne w zakresie 
komputerów, projektowanie komputerów dla osób trzecich, 

profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, do-
radztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, udzielanie 
informacji na temat komputerów, doradztwo techniczne do-
tyczące obsługi komputerów, usługi w zakresie grafiki kompu-
terowej, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu kompu-
terowym, usługi w zakresie sieci komputerowej, konfiguracja 
systemów i sieci komputerowych, doradztwo dotyczące roz-
wijania systemów komputerowych, integracja systemów i sie-
ci komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych 
komputera, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, 
doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputero-
wych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz 
osób trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie 
danych z komputerowych dysków twardych, monitorowa-
nie systemów komputerowych w celu wykrywania nieauto-
ryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
pisanie na zamówienie programów komputerowych, opro-
gramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, usługi 
w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowe-
go do potrzeb klienta, ocena wydajności systemów kompu-
terowych w oparciu o test wzorcowy, analizowanie zagrożeń 
dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, diagnozowanie problemów ze sprzętem 
komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego.

(210) 505274 (220) 2019 10 04
(731) LEWANDOWSKI KAMIL CRISS-CROSS TANIEC 

I NATURA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaniecWPP

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

(210) 505276 (220) 2019 10 04
(731) SIANKIEWICZ DANIEL MIKOŁAJ ROYALLAURISS, 

Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Royal Lauriss RL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 18 torby, torebki, torby skórzane, portfele, 
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 
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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 usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakre-
sie odzieży, usługi sprzedaży hurtowej świadczone on-line 
w zakresie odzieży.

(210) 505288 (220) 2019 10 07
(731) TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.22, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, 
komputery, programy komputerowe, urządzenia i przyrządy 
dla łączności, telekomunikacji i informatyki, aparaty telefo-
niczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi w zakresie 
telekomunikacji, mianowicie, usługi umożliwiające komu-
nikowanie się za pomocą narządów zmysłu, przesyłania in-
formacji, danych, tekstu, dźwięku i obrazów na odległość, 
w tym za pomocą komputera, usługi telefoniczne, usługi 
łączności telefonicznej, w tym telefonii komórkowej, łącz-
ności poprzez sieć światłowodów, usługi obsługi telekonfe-
rencji, poczty elektronicznej, połączenia ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi 
przydzielania dostępu do baz danych, przydzielania dostępu 
do światowej sieci komputerowej, informacji o telekomu-
nikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczty głosowej, 
usługi łączności poprzez terminale komputerowe, transmisji 
programów radiowych, transmisji satelitarnej, usługi zwią-
zane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomuni-
kacji, usługi wypożyczania urządzeń telekomunikacyjnych, 
modemów, telefonów i urządzeń do przesyłania informacji, 
danych, tekstu, dźwięku i obrazów, urządzeń do kopiowania, 
usługi zleceń przywoławczych za pomocą radia, telefonów 
i innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi badaw-
cze i techniczne, mianowicie: usługi architektoniczne, usługi 
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania w dzie-
dzinie mechaniki, badania w dziedzinie fizyki, elektroniczna 
konwersja danych lub programów, usługi konwersji danych 
lub dokumentów, usługi odzyskiwania danych komputero-
wych, usługi inżynierii technicznej, kalibrowania i cechowa-
nia [pomiarów], kontrola jakości, usługi opracowywania pro-
jektów technicznych, usługi testowania materiałów, usługi 
związane z projektowaniem graficznym, analizy techniczne 
i przemysłowe, analizy systemów komputerowych, doradz-
two techniczne i przemysłowe, doradztwo z zakresie sprzętu 

komputerowego, usługi projektowania badań na rzecz osób 
trzecich, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramo-
wania komputerowego, usługi w zakresie opracowywania 
i projektowania oprogramowania, w szczególności oprogra-
mowania komputerów, usługi programowania komputerów, 
w tym instalacji, konserwacji oraz aktualizacji oprogramo-
wania, usługi powielania oprogramowania, usługi projekto-
wania urządzeń telekomunikacyjnych: usługi komputerowe 
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi wynajmowania 
[udostępniania] zasobów serwerów, wypożyczanie kompu-
terów. serwerów [hosting] i oprogramowania komputerowe-
go, usługi dostarczania wyszukiwarek internetowych.

(210) 505294 (220) 2019 10 07
(731) TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, 
komputery, programy komputerowe, urządzenia i przyrządy 
dla łączności, telekomunikacji i informatyki, aparaty telefo-
niczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi w zakresie 
telekomunikacji, mianowicie: usługi umożliwiające komu-
nikowanie się za pomocą narządów zmysłu, przesyłania in-
formacji, danych, tekstu, dźwięku i obrazów na odległość, 
w tym za pomocą komputera, usługi telefoniczne, usługi 
łączności telefonicznej, w tym telefonii komórkowej, łącz-
ności poprzez sieć światłowodów, usługi obsługi telekonfe-
rencji, poczty elektronicznej, połączenia ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi 
przydzielania dostępu do baz danych, przydzielania dostępu 
do światowej sieci komputerowej, informacji o telekomu-
nikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczty głosowej, 
usługi łączności poprzez terminale komputerowe, transmisji 
programów radiowych, transmisji satelitarnej, usługi zwią-
zane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomuni-
kacji, usługi wypożyczania urządzeń telekomunikacyjnych, 
modemów, telefonów i urządzeń do przesyłania informacji, 
danych, tekstu, dźwięku i obrazów, urządzeń do kopiowania, 
usługi zleceń przywoławczych za pomocą radia, telefonów 
i innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi badaw-
cze i techniczne, mianowicie: usługi architektoniczne, usługi 
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania w dzie-
dzinie mechaniki, badania w dziedzinie fizyki, elektroniczna 
konwersja danych lub programów, usługi konwersji danych 
lub dokumentów, usługi odzyskiwania danych komputero-
wych, usługi inżynierii technicznej, kalibrowania i cechowa-
nia [pomiarów], kontrola jakości, usługi opracowywania pro-
jektów technicznych, usługi testowania materiałów, usługi 
związane z projektowaniem graficznym, analizy techniczne 
i przemysłowe, analizy systemów komputerowych, doradz-
two techniczne i przemysłowe, doradztwo z zakresie sprzętu 
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komputerowego, usługi projektowania badań na rzecz osób 
trzecich, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramo-
wania komputerowego, usługi w zakresie opracowywania 
i projektowania oprogramowania, w szczególności oprogra-
mowania komputerów, usługi programowania komputerów, 
w tym instalacji, konserwacji oraz aktualizacji oprogramo-
wania, usługi powielania oprogramowania, usługi projekto-
wania urządzeń telekomunikacyjnych, usługi komputerowe 
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi wynajmowania 
[udostępniania] zasobów serwerów, wypożyczanie kompu-
terów, serwerów [hosting] i oprogramowania komputerowe-
go, usługi dostarczania wyszukiwarek internetowych.

(210) 505295 (220) 2019 10 07
(731) IWONA SPÓŁKA JAWNA JERZY TOMKIEWICZ,  

PAWEŁ TOMKIEWICZ, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ButyRaj.pl

(531) 09.09.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa i doradztwa handlowe-
go w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na rekla-
mę towarów i usług, organizacja i prowadzenie prezentacji 
produktów, publikowanie tekstów reklamowych, admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi 
w zakresie zamówień on-line, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
obuwia za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprze-
daży oraz sieci Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna to-
warów w związku z akcesoriami obuwniczymi i środkami 
do pielęgnacji obuwia za pośrednictwem stacjonarnych 
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi handlowe on-
-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Inter-
netu, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych.

(210) 505297 (220) 2019 10 07
(731) TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.22, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych: urządzenia i przyrzą-
dy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządze-
nia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy 
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
i przyrządy dla łączności, telekomunikacji i informatyki, apa-
raty telefoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi 
w zakresie telekomunikacji, mianowicie: usługi umożliwiają-

ce komunikowanie się za pomocą narządów zmysłu, prze-
syłania informacji, danych, tekstu, dźwięku i obrazów na od-
ległość, w tym za pomocą komputera, usługi telefoniczne, 
usługi łączności telefonicznej, w tym telefonii komórkowej, 
łączności poprzez sieć światłowodów, usługi obsługi tele-
konferencji, poczty elektronicznej, połączenia ze światową 
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
usługi przydzielania dostępu do baz danych, przydziela-
nia dostępu do światowej sieci komputerowej, informacji 
o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczty 
głosowej, usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, transmisji programów radiowych, transmisji satelitarnej, 
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla 
telekomunikacji, usługi wypożyczania urządzeń telekomu-
nikacyjnych, modemów, telefonów i urządzeń do przesyła-
nia informacji, danych, tekstu, dźwięku i obrazów, urządzeń 
do kopiowania, usługi zleceń przywoławczych za pomocą 
radia, telefonów i innych środków łączności elektronicznej, 
42 usługi badawcze i techniczne, mianowicie: usługi archi-
tektoniczne, usługi badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 
badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie fizy-
ki, elektroniczna konwersja danych lub programów, usługi 
konwersji danych lub dokumentów, usługi odzyskiwania 
danych komputerowych, usługi inżynierii technicznej, kali-
browania i cechowania [pomiarów], kontrola jakości, usługi 
opracowywania projektów technicznych, usługi testowania 
materiałów, usługi związane z projektowaniem graficznym, 
analizy techniczne i przemysłowe, analizy systemów kom-
puterowych, doradztwo techniczne i przemysłowe, doradz-
two z zakresie sprzętu komputerowego, usługi projektowa-
nia badań na rzecz osób trzecich, projektowanie i ulepsza-
nie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie opracowywania i projektowania oprogramowa-
nia, w szczególności oprogramowania komputerów, usługi 
programowania komputerów, w tym instalacji, konserwacji 
oraz aktualizacji oprogramowania, usługi powielania opro-
gramowania, usługi projektowania urządzeń telekomuni-
kacyjnych, usługi komputerowe w zakresie ochrony anty-
wirusowej, usługi wynajmowania [udostępniania] zasobów 
serwerów, wypożyczanie komputerów, serwerów [hosting] 
i oprogramowania komputerowego, usługi dostarczania 
wyszukiwarek internetowych.

(210) 505298 (220) 2019 10 07
(731) IWONA SPÓŁKA JAWNA JERZY TOMKIEWICZ,  

PAWEŁ TOMKIEWICZ, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) BUTYRAJ
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa i doradztwa handlo-
wego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, organizacja i prowadzenie pre-
zentacji produktów, publikowanie tekstów reklamowych, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
usługi w zakresie zamówień on-line, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna obuwia za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
towarów w związku z akcesoriami obuwniczymi i środkami 
do pielęgnacji obuwia za pośrednictwem stacjonarnych 
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi handlowe on-
-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Inter-
netu, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych.
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(210) 505305 (220) 2019 10 07
(731) PIOSENKA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) PIOSENKA PLUS
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 505314 (220) 2019 10 05
(731) WELLGREEN OUTDOOR CO. LTD., Fuzhou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSAH DRYPAK

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 torby do noszenia komputerów, torby 
przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przy-
stosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, torby 
na aparaty fotograficzne, torby specjalnie przystosowane 
do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, 
futerały dopasowane kształtem do aparatów fotograficz-
nych, futerały na urządzenia fotograficzne, paski do no-
szenia aparatów fotograficznych, etui na telefony komór-
kowe, futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, 
etui na kalkulatory podręczne, etui na smartfony, futerały 
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, paski do telefonów 
komórkowych, węże gaśnicze, dysze wylotowe do węży 
pożarniczych, skórzane pokrowce na smartfony, koła ra-
tunkowe, kamizelki ratunkowe, pasy bezpieczeństwa, 
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sporto-
wego, pokrowce na laptopy, smycze do aparatów fotogra-
ficznych, 12 torby przystosowane do spacerówek, torby 
rowerowe, sakwy [kosze] boczne przystosowane do ro-
werów, sakwy przystosowane do motocykli, sakwy [kosze] 
boczne przystosowane do rowerów, sakwy motocyklowe, 
sakwy rowerowe, 18 torby, sznurkowe siatki na zakupy, 
torby sportowe, koperty ze skóry do pakowania, sakiewki 
ze skóry do pakowania, koperty ze skóry do pakowania, 
torby na parasole, torebki-kuferki [boston bag], kosme-
tyczki sprzedawane bez zawartości, walizki, worki mary-
narskie, artykuły podróżne [walizki, torby], aktówki, futera-
ły przenośne na dokumenty, sakiewki na klucze, torby płó-
cienne, kosmetyczki, torby gimnastyczne, torby sportowe, 
torby treningowe, torby kosmetyczne, elastyczne torby 
na odzież, woreczki na amulety (omamori-ire), podróżne 
torby na garderobę wykonane ze skóry, torebki wieczoro-
we, siatki na zakupy, bagaż, torby podróżne, torby na jed-
nodniowy pobyt, torby na wyjazdy weekendowe, walizki 
na pobyt jednodniowy, małe walizki, pokrowce podróżne 
na ubrania, torby na odzież (podróżne), podróżne torby 
na ubranie, torebki na ramię, torby na ramię, skórzane tor-
by na zakupy, uniwersalne torby gimnastyczne, tornistry, 
torby szkolne na książki, pokrowce [worki] na sprzęt, torby 
uniwersalne, torby podróżne [podręczne], torebki, port-
monetki, torby wykonane ze skóry, torby kurierskie, torby 
i portfele skórzane, torby robione na drutach, nie z metali 
szlachetnych, torby plażowe, torby [pokrowce] na ubra-
nia do podróży, myśliwskie worki [akcesoria do polowań], 
torby myśliwskie, małe damskie torebki bez rączki, małe 
torby dla mężczyzn, tekstylne torby na zakupy, zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], torby podręczne do samo-

lotu, torby w kształcie walca, torby na zakupy z doczepio-
nymi kółkami, torby na kółkach, torby na zakupy na kół-
kach, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torebki 
na biodra [nerki], torby alpinistyczne, torby turystyczne, 
torby na piesze wycieczki, plecaki wycieczkowe, torby 
alpinistyczne, małe plecaki, plecaki, aktówki, sakiewki, 
portfele, portmonetki, teczki i aktówki, aktówki wykonane 
z imitacji skóry, aktówki wykonane z imitacji skóry, torby 
na książki, torby szkolne [z paskiem na ramię], nosidełka 
dla niemowląt do noszenia na ciele, kuferki na przybory 
do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, kosmetyczki 
sprzedawane bez zawartości.

(210) 505317 (220) 2019 10 06
(731) PRZYBYSZ ARTUR PAWEŁ, Owczarnia
(540) (znak słowny)
(540) alebosco
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 505319 (220) 2019 10 06
(731) ŚLUSARZ SEBASTIAN, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pewny Parking

(531) 24.17.25, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, komputerowe 
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie, oprogra-
mowanie komputerowe do przesyłania danych, progra-
my komputerowe do przetwarzania danych, sterowniki 
urządzeń, komputerowe oprogramowanie, programy 
komputerowe nagrane, platformy oprogramowania kom-
puterowego, programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], urządzenia do przetwarzania danych w cza-
sie rzeczywistym, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, 
parkowanie pojazdów, udostępnianie obiektów parkingo-
wych, parkowanie samochodów, udostępnianie obiektów 
parkingowych, usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi 
w zakresie rezerwowania podróży, rezerwowanie miejsc 
podróżnych, gromadzenie i udostępnianie miejsc posto-
jowych i parkingowych za pośrednictwem strony interne-
towej i aplikacji, rezerwacja miejsc postojowych i parkin-
gowych za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji, 
pośrednictwo w zakresie rezerwacji miejsc postojowych 
i parkingowych przez Internet.

(210) 505320 (220) 2019 10 06
(731) PLATA PAWEŁ ANDRZEJ KAMSOL, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) Tabletki solne Premium
(510), (511) 11 instalacje do uzdatniania wody, zmiękczacze 
wody, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia i maszyny 
do uzdatniania wody, filtry do wody pitnej, instalacje do dys-
trybucji wody, instalacje do zaopatrywania w wodę.

(210) 505341 (220) 2019 10 07
(731) BUDZIK RADOSŁAW PLANET HEMP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HEMP JUICE

(531) 26.01.01, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety na bazie konopi siewnych.

(210) 505396 (220) 2019 10 09
(731) NADOLNA KATARZYNA ELŻBIETA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NATURE FOR CELL
(510), (511) 5 suplementy dietetyczne i odżywcze, suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplemen-
ty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycz-
nymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosme-
tycznym, suplementy diety w płynie.

(210) 505398 (220) 2019 10 09
(731) NADOLNA KATARZYNA ELŻBIETA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURE FOR CELL

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 suplementy dietetyczne i odżywcze, suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplemen-
ty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycz-
nymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosme-
tycznym, suplementy diety w płynie.

(210) 505401 (220) 2019 10 09
(731) SALA PAWEŁ, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) inmed
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, usługi trenerskie, kształcenie prak-
tyczne, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
44 usługi psychologów, usługi w zakresie oceny psycholo-
gicznej, usługi diagnozy psychologicznej, usługi medyczne, 
usługi klinik zdrowia, usługi poradnictwa medycznego, usłu-
gi pomocy medycznej, usługi medyczne w zakresie pielę-
gniarstwa, usługi kosmetyczne.

(210) 505407 (220) 2019 10 08
(731) KRÓLIKOWSKI TOMASZ BATO INVEST, Pionki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kolorowe Pudełko

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.10, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież dziecięca, buty dziecięce, 28 przy-
rządy do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, 
zabawki, zabawki dla dzieci, 35 usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie zabawek, 41 edukacja [na-
uczanie], edukacja przedszkolna, edukacja zawodowa dla 
młodych ludzi, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/
edukacja], nauczanie przedszkolne, nauczanie i szkolenia, 
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
szkolenia ruchowe dla dzieci, przedszkola, usługi przed-
szkoli, usługi przedszkolne (edukacja i rozrywka), organi-
zacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, 
organizacja przyjęć, organizacja imprez rozrywkowych, 
organizacja imprez sportowych, organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych, 43 placówki opieki dziennej nad 
przedszkolakami i małymi dziećmi.

(210) 505409 (220) 2019 10 08
(731) ZYSKOWSKI MARCIN GLK, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOYA CANDEL

(531) 27.05.01, 01.15.15, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 4 świece, świece łojowe, świece stołowe, świece 
zapachowe, świece perfumowane, świece wotywne, świe-
ce pływające, świece okolicznościowe, świece w puszkach, 
zapachowe, świece aromaterapeutyczne, długie cienkie 
świece, świece i knoty do świec w celu oświetlenia, świece 
do lampek nocnych, świece do masażu, świece z biżuterią 
w środku, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących 
towarów: świece, świece łojowe, świece stołowe, świece 
zapachowe, świece perfumowane, świece wotywne, świe-
ce pływające, świece okolicznościowe, zapachowe świece 
w puszkach, świece aromaterapeutyczne, długie cienkie 
świece, świece i knoty do świec w celu oświetlenia, świece 
do lampek nocnych, świece do masażu, świece z biżuterią 
w środku.

(210) 505417 (220) 2019 10 08
(731) CHMURA ŁUKASZ, Sobniów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TUR ATHLETIC

(531) 03.04.05, 03.04.24, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(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 kondycję 
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 die-
ty, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suple-
menty prebiotyczne, mineralne suplementy diety, białkowe 
suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, 
mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplemen-
ty diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy 
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające drożdże, suplemen-
ty diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające 
kazeinę, suplementy diety dla niemowląt, suplementy die-
ty zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy z wap-
niem, suplementy z siarą, suplementy diety zawierające le-
cytynę, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety dla 
sportowców, suplementy diety w płynie, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierają-
ce olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, 
mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające izoflawony 
sojowe, 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 żela-
za, 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 przystosowa-
ne do celów medycznych, ziołowe suplementy diety dla 
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suple-
menty wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceu-
tyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, 
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety 
o smaku owocowym, nośniki uwalniające substancje czyn-
ne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie 
suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje 

czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających 
uwalnianie suplementów odżywczych, 18 torby, torby 
uniwersalne, torby płócienne, torby wodoodporne, torby 
przenośne, torby biwakowe, torby podróżne, torby plażo-
we, torby turystyczne, torby gimnastyczne, torby sportowe, 
torby alpinistyczne, torby myśliwskie, torby na zakupy, torby 
na kółkach, torby do pracy, torby na ubrania, torby na garni-
tur, torby na obuwie, torby na ramię, torby podróżne na kół-
kach, torby naramienne dla dzieci, torby szkolne na książki, 
torby wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, małe torby 
dla mężczyzn, torby podręczne do samolotu, torby podróż-
ne wykonane z tworzyw sztucznych, torby na pas i na bio-
dra, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecię-
ca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla 
kobiet 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, 41 doradztwo w zakresie treningu fizyczne-
go, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, nauczanie, 
trening i instruktaż sportowy, trenowanie, treningi zdrowot-
ne i treningi fitness, udostępnianie informacji dotyczących 
treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie 
obiektów i sprzętu treningowego, usługi trenerów osobi-
stych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie sportu, 
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenin-
gowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe 
w zakresie aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności 
fizycznej, 44 poradnictwo dietetyczne, planowanie i nad-
zorowanie diety, usługi dietetyków, planowanie i nadzo-
rowanie diet odchudzających, usługi doradcze związane 
z dietą, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, 
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, udzielanie 
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, 
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetyczne-
go i żywieniowego.

(210) 505418 (220) 2019 10 08
(731) BESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tour de Tatry

(531) 02.01.08, 06.01.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 gromadzenie funduszy na cele charytatyw-
ne za pomocą imprez rozrywkowych, usługi gromadzenia 
funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, 
organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie fun-
duszy na cele charytatywne, 41 usługi sportowe w zakresie 
fitnessu, organizowanie imprez sportowych, organizowanie 
imprez sportowych w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych.

(210) 505420 (220) 2019 10 08
(731) KHASHEV VIACHESLAV THE PIZZA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) THE PIZZA ALWAYS HOT

(531) 08.07.04, 11.01.22, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów 
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizo-
wanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usłu-
gi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
nie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i na-
pojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrz-
nego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usłu-
gi w zakresie gotowania posiłków, pizzerie.

(210) 505421 (220) 2019 10 08
(731) WACHOWICZ MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BANJALUKA

(531) 09.01.07, 26.04.06, 26.04.22, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, restauracje, usługi restau-
racyjne, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania 
na wynos.

(210) 505423 (220) 2019 10 08
(731) WACHOWICZ MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Luka
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, restauracje, usługi restau-
racyjne, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania 
na wynos.

(210) 505425 (220) 2019 10 08
(731) DĄBROWSKA JUSTYNA TRANSEXPRESS, Kłębanowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) TRANS EXPRESS TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY 
INTERNATIONAL TRANSPORT AND SPEDITION

(531) 07.11.10, 26.02.07, 26.02.19, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 odbiór, transport i dostawa towarów, trans-
port towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, rezer-
wowanie transportu, usługi w zakresie rezerwacji podróży 
i środków transportu, logistyka transportu, maklerstwo trans-
portowe, usługi transportowe, strzeżony transport towarów, 
organizowanie transportu towarów, usługi transportu po-
jazdami, usługi transportu drogowego, usługi pośrednictwa 
transportowego, pakowanie towarów podczas transportu, 
usługi agencji transportowej w zakresie organizowania trans-
portu towarów, transport pojazdami do ciężkich ładunków, 
transport towarów w warunkach chłodniczych, skomputery-
zowane planowanie związane z transportem, transport osób 
drogą lądową, powietrzną i wodną, transport pasażerski, or-
ganizowanie transportu pasażerskiego, transport pasażerów 
i ich bagażu, usługi w zakresie organizowania transportu po-
dróżnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania trans-
portu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, spedycja, usługi 
spedycji, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja 
towarów drogą powietrzną, usługi informacyjne związane 
z transportem, udzielanie informacji dotyczących transpor-
tu towarów i osób, usługi doradcze związane z transportem, 
udostępnianie danych związanych z metodami transportu, 
usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów pod-
czas transportu, świadczenie skomputeryzowanych usług 
doradztwa dotyczących transportu, spedycja ładunków dro-
gą morską, spedycja ładunku drogą morską, spedycja towa-
rów drogą lądową, usługi agencji spedycji towarów, usługi 
w zakresie spedycji towarów, magazynowanie, informacja 
o magazynowaniu, usługi związane z magazynowaniem 
towarów, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania, 
magazynowanie ładunku przed transportem, usługi kurier-
skie, transport drogą kurierską, lotnicze usługi kurierskie, 
doręczanie paczek przez kuriera, usługi kurierskie w zakresie 
dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarcza-
nia towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiado-
mości, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów.

(210) 505427 (220) 2019 10 08
(731) MACHAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krężoły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) machAIR

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki powietrza, sprężarki po-
wietrzne, obrotowe sprężarki powietrzne, sprężarki gazu, 
sprężarki do klimatyzatorów powietrza, sprężarki do urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, śrubowe sprężarki powietrzne, sprę-
żarki elektryczne, sprężarki do regeneracji i recyklingu gazów 



Nr  ZT46/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 79

chłodniczych, sprężarki chłodnicze do instalacji chłodzących, 
sprężarki do urządzeń do uzdatniania powietrza, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa sprężarek powietrza, osuszaczy 
chłodniczych sprężonego powietrza, narzędzi pneumatycz-
nych, części narzędzi pneumatycznych, 37 serwis sprężarek 
powietrza, serwis osuszaczy chłodniczych sprężonego po-
wietrza.

(210) 505430 (220) 2019 10 09
(731) LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami, usługi w zakresie 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
usługi agencji nieruchomości, usługi finansowe w zakresie 
nieruchomości, usługi w zakresie najmu i dzierżawy nieru-
chomości, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa 
obiektów usługowo-handlowych, usługi napraw budow-
lanych, usługi instalacyjne w zakresie budowlanym, nadzór 
budowlany, usługi w zakresie remontów budynków, budo-
wa budynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych 
i handlowych, rozbiórka budynków, wynajem narzędzi, insta-
lacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, usługi instalacyjne platform roboczych 
i budowlanych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, in-
stalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, usługi 
w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji budowlanych, 
w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,  zarządzanie 
projektem budowy, 42 projektowanie budowlane, usługi ar-
chitektoniczne, w szczególności opracowywanie projektów 
architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury 
związane z projektowaniem budowlanym, projektowaniem 
urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajo-
brazu, usługi i doradztwo w zakresie inżynierii budowlanej, 
badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projekto-
wanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, usługi w za-
kresie doradztwa technicznego, organizacyjnego i ekono-
miczno - finansowego w zakresie budownictwa.

(210) 505441 (220) 2019 10 09
(731) ROGALA MICHAŁ ROGALA-AUTOMOBILE, Pińczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bambini racing

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi klubów sportowych, zarządzanie im-
prezami na rzecz klubów sportowych, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu dla klubów sportowych, usługi szkoleniowe 
w zakresie sportu, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, 

zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, or-
ganizowanie programów szkolenia młodzieży, szkolenia za-
wodników sportowych, sędziowanie sportowe, usługi spor-
towe, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie 
rozrywki sportowej, usługi w zakresie informacji sportowej, 
usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi informa-
cyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi 
w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia spor-
towe, edukacja sportowa, obozy sportowe, organizowanie 
obozów sportowych, produkcja imprez sportowych, orga-
nizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizo-
wanie konkursów sportowych, prowadzenie zawodów spor-
towych, wynajem sprzętu sportowego, wynajem sprzętu 
sportowego i obiektów sportowych, wynajmowanie obiek-
tów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, or-
ganizowanie turniejów sportowych, organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, informacje 
na temat sportu, nauka w zakresie sportu, informacje doty-
czące edukacji sportowej, usługi trenerskie w zakresie spor-
tu, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi trenerskie 
w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie notowań 
wyników sportowych, organizowanie zawodów, organizo-
wanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów wy-
ścigowych, prowadzenie zawodów sportowych, szkolenia 
zawodników sportowych, organizacja zawodów dotyczą-
cych pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów 
i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie wyścigów 
pojazdów, usługi informacyjne dotyczące wyścigów, nauka 
prowadzenia pojazdów wyścigowych, szkolenia w zakresie 
wyścigów samochodowych, szkolenie z prowadzenia pojaz-
dów wyścigowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów 
samochodowych, usługi rozrywkowe świadczone na torze 
wyścigowym, usługi rozrywkowe świadczone na torze wy-
ścigów samochodowych, usługi świadczone przez telefon 
dotyczące informacji o wyścigach, organizowanie zawodów 
i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi.

(210) 505445 (220) 2019 10 10
(731) GRZĘDZICKI KRZYSZTOF GAZ-SERWIS USŁUGI 

INSTALACYJNO-SERWISOWE, Tuchom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZ SERWIS

(531) 01.15.05, 26.04.13, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż przez Internet: urządzeń ciepłowni-
czych, pieców ciepłowniczych, urządzeń klimatyzacyjnych, 
37 montaż urządzeń grzewczych, montaż instalacji centralnego 
ogrzewania, montaż urządzeń centralnego ogrzewania, mon-
taż i naprawa instalacji grzewczych, montaż i naprawa urządzeń 
wentylacyjnych, montaż i naprawa instalacji wentylacyjnych, 
montaż i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i na-
prawa instalacji klimatyzacyjnych, montaż i naprawa urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych, montaż i naprawa instalacji wodnoka-
nalizacyjnych, montaż i naprawa instalacji gazowych.

(210) 505448 (220) 2019 10 10
(731) BOBROWSKI BOGUSŁAW, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ColiNea

(531) 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 22 sznurek bawełniany, 35 sprzedaż i dystrybu-
cja sznurka bawełnianego.

(210) 505453 (220) 2019 10 10
(731) INTER-AP RENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) słoneczna apteka

(531) 01.03.02, 05.05.20, 26.01.01, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki dla ludzi.

(210) 505461 (220) 2019 10 10
(731) HRYNIEWICZ PIOTR, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Piotr Hryniewicz
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorców], usługi w zakre-
sie wywiadu rynkowego, usługi monitoringu biznesowego, 
36 inwestycje majątkowe [nieruchomości], doradztwo finan-
sowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi 
inwestycyjne, inwestycje finansowe, inwestowanie w nieru-
chomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, doradztwo 
związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi zarzą-
dzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, administrowanie domami czynszowymi, do-
radztwo w sprawach finansowych, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowa-
nia [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, administro-
wanie nieruchomością, organizowanie wynajmu nierucho-
mości, usługi zarządzania nieruchomościami, pomoc w za-

kupie nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, pobieranie czynszu, agencje nieruchomości, 
doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje kapitało-
we, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, sponsorowanie 
finansowe, wycena nieruchomości, wynajem pomieszczeń 
biurowych,  usługi monitoringu inwestycyjnego,  menitoring 
indywidualny w dziedzinie inwestowania w nieruchomości, 
38 udostępnianie forów internetowych on-line, fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, zapewnianie do-
stępu dla baz danych,  zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywania i sprzedawania towarów i usług, 41  kształ-
cenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, nauczanie indywidualne, szkolenia biznesowe, 
szkolenia w dziedzinie inwestowania w nieruchomości, 
szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, szko-
lenia w zakresie umiejętności biznesowych, usługi eduka-
cyjne i instruktażowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, prze-
kazywanie know-how [szkolenia], publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, redagowanie tekstów 
(innych niż reklamowe).

(210) 505466 (220) 2019 10 10
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) intergos

(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 medyczne i chirurgiczne materiały opatrunko-
we, medyczne opatrunki do ran, wysterylizowane opatrun-
ki, środki opatrunkowe pierwszej pomocy, odczynniki dia-
gnostyczne do użytku medycznego, preparaty medyczne, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, kompresy lecznicze, 
10 chirurgiczne pokrowce na obuwie, czepki chirurgiczne, 
czepki ochronne na włosy do noszenia przez lekarzy, czepki 
ochronne na włosy do noszenia przez dentystów, fartuchy 
do badania pacjentów, fartuchy do użytku chirurgicznego, 
jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, 
bioterapeutyczne maski na twarz, jednorazowe rękawicz-
ki do celów chirurgicznych, lateksowe rękawice medyczne, 
chirurgiczna odzież operacyjna, maski chirurgiczne, maski 
higieniczne do celów medycznych, maski medyczne, ma-
ski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, 
maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski 
ochronne na nos do użytku medycznego, odzież ochronna 
do celów medycznych, odzież specjalna używana w salach 
operacyjnych, odzież sterylna do użytku chirurgicznego, igły 
do celów medycznych, igły do strzykawek medycznych, ka-
niule, urządzenia do infuzji do celów leczniczych, urządze-
nia do transfuzji krwi, przyrządy do wykonywania lewatywy 
do celów medycznych, strzykawki jednorazowego użytku, 
strzykawki do celów medycznych, cewniki medyczne, ze-
stawy cewników, zgłębniki chirurgiczne, inhalatory tlenowe 
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do celów medycznych, maski z tlenem do użytku medycz-
nego, urządzenia do monitorowania tlenu do użytku me-
dycznego, generatory tlenu do celów medycznych, szpatułki 
do użytku medycznego, szpatułki laryngologiczne do celów 
medycznych, wzierniki, szczoteczki do cytologii, termome-
try do użytku medycznego, ciśnieniomierze do użytku me-
dycznego, urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi, 
pojemniki na odpady medyczne, pojemniki na odpady po-
chodzenia medycznego, pojemniki specjalnie dostosowane 
do usuwania instrumentów medycznych, strzykawek i in-
nych zanieczyszczonych odpadów medycznych, urządzenia 
odsysające do użytku medycznego, odsysające zestawy dre-
nażowe do użytku medycznego, dreny chirurgiczne do dre-
nażu ran, dreny do celów medycznych, ostrza chirurgiczne, 
medyczne narzędzia ręczne, elektrody sercowe, elektrody 
do odczytu parametrów elektrofizjologicznych, elektro-
dy do użytku z urządzeniami medycznymi, worki na mocz, 
worki izolacyjne do użytku medycznego, worki irygacyjne 
do użytku medycznego, pojemniki na ciecze do użytku 
medycznego, pojemniczki na próbki do badań medycz-
nych, probówki na krew do użytku medycznego, szkiełka 
przedmiotowe do użytku chirurgicznego, noże do celów 
medycznych, osłony do przyrządów medycznych, ostrza 
do skalpeli, oprawki do błon rentgenowskich do użytku 
medycznego, prezerwatywy, worki do celów medycznych, 
oprawki do błon rentgenowskich do użytku chirurgicznego, 
aspiratory do nosa, rurki aspiracyjne, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa sprzętu medycznego, wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, odzieży medycznej, pojemników 
na odpady medyczne.

(210) 505468 (220) 2019 10 10
(731) PPUH SAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAGA

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 pompy, pompy wodne do basenów pływac-
kich, pompy basenowe do wytwarzania przeciwprądu, elek-
tryczne pompy wodne do basenów pływackich, pompy 
do chłodzenia silników, pompy do odzysku czynnika chłod-
niczego, pompy dozujące, pompy głębinowe, elektryczne 
pompy głębinowe, pompy dla przemysłu spożywczego jako 
maszyny, pompy hydrauliczne, pompy hydrauliczne serwo-
sterowane, obrotowe pompy krzywkowe, pompy membra-
nowe, pompy membranowe do cieczy, pompy membrano-
we do materiałów ciekłych, pompy membranowe do mate-
riałów półciekłych, pompy ssące, pompy obiegowe, pompy 
odśrodkowe, pompy odśrodkowe do urządzeń kondensują-
cych, odśrodkowe pompy wodne do celów domowych, sa-
mozasysające odśrodkowe pompy, elektryczne pompy 
ogrodowe, pompy wodne do użytku w stawach ogrodo-
wych, pionowe pompy turbinowe, pompy próżniowe, pom-
py próżniowe tłoczące, próżniowe pompy tłokowe, pompy 
strumieniowe do wytwarzania próżni, instalacje pomp próż-
niowych, pompy śrubowe, wielofazowe pompy śrubowe, 
pompy zębate, obrotowe pompy zębate, obrotowe zębate 
pompy objętościowe, pompy pneumatyczne do dostawy 

gazów skroplonych, pompy do ekstrakcji gazów maszyny, 
pompy paliwowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy 
wtryskowe paliwa, silnikowe pompy paliwowe, pompy sma-
rownicze, pompy do smarowania, pompy do cieczy, pompy 
odprowadzające olej, pompy olejowe do zastosowania w sil-
nikach elektrycznych i silnikach, pompy morskie, pompy osa-
dowe, pompy mułowe, pompy maszynowe, pompy wypo-
rowe, pompy osiowe, pompy pneumatyczne, pompy wod-
ne, pompy dyfuzyjne, pompy obrotowe, pompy wysoko-
temperaturowe, pompy zęzowe, pompy elektryczne, pompy 
tłoczące, pompy dystrybucyjne, pompy wysokociśnieniowe, 
pompy do aerozoli, silnikowe pompy wodne, pompy do be-
tonu, pompy do natrysków, pompy do osmozy odwróconej, 
pompy wodne do wanien, pompy elektryczne do stawów, 
pompy będące częściami pralek, pompy wodne do wanien 
spa, pompy mechaniczne z napędem elektrycznym, pompy 
do ekstrakcji cieczy jako maszyny, pompy do ekstrakcji pary 
jako maszyny, pompy wodne do urządzeń do filtrowania 
wody, pompy wodne do użytku w terrariach, pompy asep-
tyczne, pompy farmaceutyczne, pompy beczkowe, pompy 
chemiczne, pompy chłodnicze, pompy cyrkulacyjne, pompy 
higieniczne, pompy helikoidalne, pomy hydrauliczne wyso-
kociśnieniowe, pompy kolanowe, pompy kwasoodporne, 
pompy nierdzewne, pompy liniowe, pompy magnetyczne, 
pompy monoblokowe, pompy normowe, pompy nurniko-
we, pompy odwodnieniowe, pompy peryferalne, pompy 
perystaltyczne, pompy pionowe, pompy poziome, pompy 
przeponowe, pompy sinusoidalne, pompy szlamowe, pom-
py spalinowe, pompy ściekowe, pompy śmigłowe, pompy 
tłokowe, pompy ukośne, ukośne pompy wałowe, pompy 
wałowe, pompy wielostopniowe, pompy wirowe, pompy za-
tapialne, pompy z rozdrabniaczami w postaci noży tnących, 
pompy z wirnikiem elastycznym, pompy z wirnikiem kanało-
wym, pompy z wirnikiem otwartym, pompy z wirnikiem pół-
otwartym, pompy z wirnikiem zamkniętym, pompy do amo-
niaku, pompy do fekaliów, pompy do gnojowicy, pompy 
do gazów płynnych, pompy do klejów, pompy do smarów, 
pompy do gęstych cieczy, pompy do oleju, pompy do spiri-
tusu, pompy tryskaczowe, pompy do wody gorącej, wirniki 
pomp, wały do pomp, zawory do pomp, membrany 
do pomp, rozruszniki do pomp, zespoły stacji pomp, zespoły 
silnik-pompa, instalacje pompowe, instalacje pomp do cie-
czy, zawory sterujące do pomp, urządzenia pompujące jako 
maszyny, łożyska wałów do pomp próżniowych, podkładki 
próżniowe do pomp próżniowych, pierścienie tłokowe 
do pomp ciepła, akcesoria do pomp, części do pomp, hydro-
fory, zestawy hydroforowe, sprężarki, sprężarki tłokowe, sprę-
żarki obrotowe, sprężarki odśrodkowe, sprężarki osiowe, 
sprężarki powietrzne, sprężarki doładowujące, sprężarki 
gazu, sprężarki elektryczne, sprężarki do urządzeń klimatyza-
cyjnych, sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych, sprę-
żarki chłodnicze do instalacji chłodzących, sprężarki do ma-
szyn, dmuchawy jako maszyny, dmuchawy osiowe, dmucha-
wy obrotowe, dmuchawy odśrodkowe, dmuchawy elek-
tryczne, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysłowe, 
dmuchawy do sprężania, usuwania i transportu gazów, za-
wory, zawory bezpieczeństwa, kurki spustowe, zawory z na-
pędem elektrycznym, cyfrowe elektrohydrauliczne zawory 
dozujące, zawory kulowe stanowiące części maszyn, mecha-
niczne zawory do regulacji przepływu płynów, odciążające 
zawory zwrotne do wylotów kompresorów powietrza, auto-
matyczne wlotowe zawory regulujące do sprężarek powie-
trza tłokowych, śrubowe zawory wypływowe dla sprężone-
go powietrza, zawory ssące do sprężarek powietrza, zawory 
pilotowe na sprężone powietrze, zawory redukcyjne, zawory 
redukujące ciśnienie, zawory regulujące poziom, zawory re-
gulujące ciśnienie stanowiące części maszyn, zawory do re-
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gulacji temperatury, zawory zwrotne z metalu, niemetalowe 
zawory zwrotne, zawory ciśnieniowe, zawory antyskażenio-
we, zawory balansowe, zawory rozdzielające, zawory grzyb-
kowe, zawory iglicowe, zawory kulowe, zawory membrano-
we, zawory napowietrzające, zawory kwasoodporne, zawory 
nierdzewne, zawory napowietrzająco-odpowietrzające, za-
wory z płaszczem grzewczym, zawory pływakowe, zawory 
przeponowe, zawory sprężynowe, zawory zaporowo zwrot-
ne, zawory tłokowe, zawory zaporowe, nadciśnieniowe za-
wory upustowe, 11 armatura regulacyjna i zabezpieczająca 
do urządzeń wodnych, armatura regulacyjna i bezpieczeń-
stwa do przewodów gazowych, aparatura regulacyjna 
do sprzętu dostarczającego wodę, elementy zabezpieczają-
ce do rur wodnych, instalacje regulacyjne do rur wodnych, 
kurki odcinające będące urządzeniami zabezpieczającymi 
do urządzeń wodnych, kurki odcinające będące urządzenia-
mi zabezpieczającymi do urządzeń gazowych, kurki odcina-
jące do regulowania wody, ręczne zawory hydrauliczne, 
urządzenia do kontroli zaopatrzenia w wodę, urządzenia 
do regulacji wody, urządzenia do zmniejszania ciśnienia sta-
nowiące część systemu zaopatrywania w wodę, urządzenia 
regulacyjne do instalacji wodnych, urządzenia regulacyjne 
do urządzeń wodnych, zawory jako akcesoria hydrauliczne, 
zawory bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, zawory kon-
troli poziomu, zawory kulowe, zawory bezpieczeństwa 
do wodociągów, zawory odcinające do regulacji przepływu 
wody, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących to-
warów: pompy, pompy wodne do basenów pływackich, 
pompy basenowe do wytwarzania przeciwprądu, elektrycz-
ne pompy wodne do basenów pływackich, pompy do chło-
dzenia silników, pompy do odzysku czynnika chłodniczego, 
pompy dozujące, pompy głębinowe, elektryczne pompy 
głębinowe, pompy dla przemysłu spożywczego jako maszy-
ny, pompy hydrauliczne, pompy hydrauliczne serwostero-
wane, obrotowe pompy krzywkowe, pompy membranowe, 
pompy membranowe do cieczy, pompy membranowe 
do materiałów ciekłych, pompy membranowe do materia-
łów półciekłych, pompy ssące, pompy obiegowe, pompy 
odśrodkowe, pompy odśrodkowe do urządzeń kondensują-
cych, odśrodkowe pompy wodne do celów domowych, sa-
mozasysające odśrodkowe pompy, elektryczne pompy 
ogrodowe, pompy wodne do użytku w stawach ogrodo-
wych, pionowe pompy turbinowe, pompy próżniowe, pom-
py próżniowe tłoczące, próżniowe pompy tłokowe, pompy 
strumieniowe do wytwarzania próżni, instalacje pomp próż-
niowych, pompy śrubowe, wielofazowe pompy śrubowe, 
pompy zębate, obrotowe pompy zębate, obrotowe zębate 
pompy objętościowe, pompy pneumatyczne do dostawy 
gazów skroplonych, pompy do ekstrakcji gazów maszyny, 
pompy paliwowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy 
wtryskowe paliwa, silnikowe pompy paliwowe, pompy sma-
rownicze, pompy do smarowania, pompy do cieczy, pompy 
odprowadzające olej, pompy olejowe do zastosowania w sil-
nikach elektrycznych i silnikach, pompy morskie, pompy osa-
dowe, pompy mułowe, pompy maszynowe, pompy wypo-
rowe, pompy osiowe, pompy pneumatyczne, pompy wod-
ne, pompy dyfuzyjne, pompy obrotowe, pompy wysoko-
temperaturowe, pompy zęzowe, pompy elektryczne, pompy 
tłoczące, pompy dystrybucyjne, pompy wysokociśnieniowe, 
pompy do aerozoli, silnikowe pompy wodne, pompy do be-
tonu, pompy do natrysków, pompy do osmozy odwróconej, 
pompy wodne do wanien, pompy elektryczne do stawów, 
pompy będące częściami pralek, pompy wodne do wanien 
spa, pompy mechaniczne z napędem elektrycznym, pompy 
do ekstrakcji cieczy jako maszyny, pompy do ekstrakcji pary 
jako maszyny, pompy wodne do urządzeń do filtrowania 
wody, pompy wodne do użytku w terrariach, pompy asep-

tyczne, pompy farmaceutyczne, pompy beczkowe, pompy 
chemiczne, pompy chłodnicze, pompy cyrkulacyjne, pompy 
higieniczne, pompy helikoidalne, pompy hydrauliczne wy-
sokociśnieniowe, pompy kolanowe, pompy kwasoodporne, 
pompy nierdzewne, pompy liniowe, pompy magnetyczne, 
pompy monoblokowe, pompy normowe, pompy nurniko-
we, pompy odwodnieniowe, pompy peryferalne, pompy 
perystaltyczne, pompy pionowe, pompy poziome, pompy 
przeponowe, pompy sinusoidalne, pompy szlamowe, pom-
py spalinowe, pompy ściekowe, pompy śmigłowe, pompy 
tłokowe, pompy ukośne, ukośne pompy wałowe, pompy 
wałowe, pompy wielostopniowe, pompy wirowe, pompy za-
tapialne, pompy z rozdrabniaczami w postaci noży tnących, 
pompy z wirnikiem elastycznym, pompy z wirnikiem kanało-
wym, pompy z wirnikiem otwartym, pompy z wirnikiem pół-
otwartym, pompy z wirnikiem zamkniętym, pompy do amo-
niaku, pompy do fekaliów, pompy do gnojowicy, pompy 
do gazów płynnych, pompy do klejów, pompy do smarów, 
pompy do gęstych cieczy, pompy do oleju, pompy do spiri-
tusu, pompy tryskaczowe, pompy do wody gorącej, wirniki 
pomp, wały do pomp, zawory do pomp, membrany 
do pomp, rozruszniki do pomp, zespoły stacji pomp, zespoły 
silnik-pompa, instalacje pompowe, instalacje pomp do cie-
czy, zawory sterujące do pomp, urządzenia pompujące jako 
maszyny, łożyska wałów do pomp próżniowych, podkładki 
próżniowe do pomp próżniowych, pierścienie tłokowe 
do pomp ciepła, akcesoria do pomp, części do pomp, hydro-
fory, zestawy hydroforowe, sprężarki, sprężarki tłokowe, sprę-
żarki obrotowe, sprężarki odśrodkowe, sprężarki osiowe, 
sprężarki powietrzne, sprężarki doładowujące, sprężarki 
gazu, sprężarki elektryczne, sprężarki do urządzeń klimatyza-
cyjnych, sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych, sprę-
żarki chłodnicze do instalacji chłodzących, sprężarki do ma-
szyn, dmuchawy jako maszyny, dmuchawy osiowe, dmucha-
wy obrotowe, dmuchawy odśrodkowe, dmuchawy elek-
tryczne, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysłowe, 
dmuchawy do sprężania, usuwania i transportu gazów, za-
wory, zawory bezpieczeństwa, kurki spustowe, zawory z na-
pędem elektrycznym, cyfrowe elektrohydrauliczne zawory 
dozujące, zawory kulowe stanowiące części maszyn, mecha-
niczne zawory do regulacji przepływu płynów, odciążające 
zawory zwrotne do wylotów kompresorów powietrza, auto-
matyczne wlotowe zawory regulujące do sprężarek powie-
trza tłokowych, śrubowe zawory wypływowe dla sprężone-
go powietrza, zawory ssące do sprężarek powietrza, zawory 
pilotowe na sprężone powietrze, zawory redukcyjne, zawory 
redukujące ciśnienie, zawory regulujące poziom, zawory re-
gulujące ciśnienie stanowiące części maszyn, zawory do re-
gulacji temperatury, zawory zwrotne z metalu, niemetalowe 
zawory zwrotne, zawory ciśnieniowe, zawory antyskażenio-
we, zawory balansowe, zawory rozdzielające, zawory grzyb-
kowe, zawory iglicowe, zawory kulowe, zawory membrano-
we, zawory napowietrzające, zawory kwasoodporne, zawory 
nierdzewne, zawory napowietrzająco-odpowietrzające, za-
wory z płaszczem grzewczym, zawory pływakowe, zawory 
przeponowe, zawory sprężynowe, zawory zaporowo zwrot-
ne, zawory tłokowe, zawory zaporowe, nadciśnieniowe za-
wory upustowe, armatura regulacyjna i zabezpieczająca 
do urządzeń wodnych, armatura regulacyjna i bezpieczeń-
stwa do przewodów gazowych, aparatura regulacyjna 
do sprzętu dostarczającego wodę, elementy zabezpieczają-
ce do rur wodnych, instalacje regulacyjne do rur wodnych, 
kurki odcinające będące urządzeniami zabezpieczającymi 
do urządzeń wodnych, kurki odcinające będące urządzenia-
mi zabezpieczającymi do urządzeń gazowych, kurki odcina-
jące do regulowania wody, ręczne zawory hydrauliczne, 
urządzenia do kontroli zaopatrzenia w wodę, urządzenia 
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do regulacji wody, urządzenia do zmniejszania ciśnienia sta-
nowiące część systemu zaopatrywania w wodę, urządzenia 
regulacyjne do instalacji wodnych, urządzenia regulacyjne 
do urządzeń wodnych, zawory jako akcesoria hydrauliczne, 
zawory bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, zawory kon-
troli poziomu, zawory kulowe, zawory bezpieczeństwa 
do wodociągów, zawory odcinające do regulacji przepływu 
wody.

(210) 505630 (220) 2019 10 14
(731) CANAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANNABIS LIGHT

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety do kontroli cholesterolu, 
pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety 
sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowa-
nia jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako 
suplementy diety, suplementy diety poprawiające kondy-
cję i wytrzymałość, naturalne suplementy diety do leczenia 
klaustrofobii, suplementy diety składające się z aminokwa-
sów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do pi-
cia będące suplementami diety, suplementy witaminowe 
do stosowania w dializie nerkowej, zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy od-
żywcze składające się głównie z magnezu, suplementy diety, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy 
prebiotyczne, mineralne suplementy diety, białkowe suple-
menty diety, przeciwutleniające suplementy diety, mine-
ralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, 
suplementy mineralne do żywności, suplementy diety za-
wierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, 
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety zawiera-
jące białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy 
diety zawierające alginiany, suplementy z wapniem, suple-
menty z siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, suple-
menty ziołowe w płynie, suplementy diety dla sportowców, 
suplementy diety w płynie, suplementy diety dla ludzi, su-
plementy diety z cynkiem, suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, suplementy diety ludzi, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające izoflawony so-
jowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suple-
menty diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
pyłek sosnowy, suplementy diety do użytku dietetycznego, 

suplementy diety do użytku medycznego, suplementy die-
ty z białkiem sojowym, suplementy odżywcze składające się 
głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie 
z magnezu, suplementy diety składające się głównie z że-
laza, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, 
suplementy diety składające się głównie z wapnia, suple-
menty odżywcze składające się głównie z żelaza, suplemen-
ty diety składające się z pierwiastków śladowych, mielone 
siemię lniane do użytku jako suplement diety, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów 
z grzybów, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane 
do celów medycznych, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, mieszan-
ki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku 
owocowym, nośniki uwalniające substancje czynne w formie 
powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów 
odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w for-
mie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie su-
plementów odżywczych, naturalne środki lecznicze, jujuba 
lecznicza, talk leczniczy, cukier leczniczy, kremy lecznicze, 
zioła lecznicze, toniki lecznicze, olejki lecznicze, maści lecz-
nicze, korzenie lecznicze, napary lecznicze, lecznicze balsa-
my, kompresy lecznicze, spraye lecznicze, lecznicze prepa-
raty do leczenia skóry, maści lecznicze do leczenia schorzeń 
dermatologicznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
kremy ochronne, leczniczy korzeń lukrecji, lecznicze napary 
ziołowe, preparaty lecznicze do leczenia chorób zakaźnych, 
lecznicze płyny do włosów, leczniczy balsam do rąk, leczni-
cze kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, lecznicze pe-
elingi do twarzy, lecznicze kremy do ust, lecznicze dodatki 
do żywności, lecznicze balsamy do stóp, lecznicze kremy 
do stóp, balsamy zawierające substancje lecznicze, spraye 
lecznicze do gardła, lecznicze pastylki do ssania, uniwersalne 
lecznicze maści mentolowe, uniwersalne lecznicze balsamy 
przeciwbólowe, preparaty i substancje lecznicze, lecznicze 
żele do ciała, lecznicze pudry do ciała, wyciągi z roślin leczni-
czych, napoje stosowane w lecznictwie, słodycze do celów 
leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół lecz-
niczych, cukierki do celów leczniczych, preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia ran, lecznicze kuracje do skóry głowy, 
środki lecznicze przeciw poceniu się, kremy lecznicze do pie-
lęgnacji skóry, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 
żeń-szeń do użytku leczniczego, napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, herbaty ziołowe do celów leczniczych, natu-
ralna glina do celów leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe 
do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, 
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 31 nasio-
na, nasiona roślin, nasiona surowe, nasiona nieprzetworzone, 
nasiona do siewu, nasiona konopi, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa suplementów diety oraz naturalnych środków 
leczniczych.
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WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

Klasa 
towarów

1 498453, 499526, 503705, 503707, 504353, 504627, 505020

3 494082, 499529, 502709, 503685, 504498, 504500, 504509, 504513, 504589, 504590, 504946, 504966, 504984, 
505000, 505029, 505229, 505230, 505453

4 499526, 501138, 503843, 505409

5 498453, 498562, 498574, 498878, 498879, 500762, 503025, 503263, 503268, 503669, 503685, 503735, 504084, 
504207, 504288, 504290, 504291, 504292, 504294, 504315, 504498, 504500, 504509, 504513, 504516, 504589, 
504590, 504598, 504685, 504952, 504966, 505054, 505145, 505228, 505341, 505396, 505398, 505417, 505453, 
505466, 505630

6 499526, 499711, 504191, 504201, 504563, 504576, 505031, 505187

7 499526, 499711, 504353, 505228, 505427, 505468

8 494584, 501138, 504186

9 496713, 498127, 500894, 501138, 503512, 503520, 503534, 503622, 503624, 503906, 504110, 504320, 504370, 
504666, 504719, 504945, 505014, 505146, 505168, 505169, 505170, 505273, 505288, 505294, 505297, 505314, 
505319

10 498878, 498879, 500762, 503601, 504598, 504944, 504966, 505466

11 494082, 499526, 504563, 504576, 505021, 505022, 505031, 505075, 505076, 505320, 505468

12 498051, 499526, 505024, 505082, 505314

14 504320, 504945, 505152

15 504945

16 494082, 499526, 499529, 502324, 502643, 503054, 503622, 503624, 503768, 503786, 503968, 504000, 504001, 
504047, 504048, 504191, 504201, 504320, 504719, 504945, 505168, 505169, 505170, 505270

17 504490, 505024

18 495829, 501123, 501138, 503324, 504320, 505276, 505314, 505417

19 496253, 501138, 503587, 504047, 504048, 504137, 504191, 504201, 504945, 504987, 504988, 505022, 505023

20 494082, 495829, 499529, 501138, 504000, 504001, 504089, 504945

21 494082, 499529, 501138, 503685, 504000, 504001, 504062, 504063, 504186, 504589, 504590, 505085

22 501138, 505448

24 494082, 495829, 499529, 501138, 504089, 504369

25 494082, 495829, 499529, 501123, 501138, 503324, 503534, 503768, 504062, 504063, 504320, 504356, 504369, 
504516, 504945, 505015, 505026, 505044, 505227, 505276, 505407, 505417

26 494082, 501138, 504062, 504063

28 494082, 501123, 501138, 502318, 502519, 503512, 503768, 504062, 504063, 504320, 504496, 504516, 504566, 
505202, 505407

29 499529, 503471, 503803, 503958, 503997, 504061, 504087, 504196, 504255

30 494082, 499529, 500819, 502299, 502669, 502709, 504087, 504196, 504226, 505073

31 498453, 502318, 503997, 504061, 504087, 505202, 505228, 505630

32 499529, 502552, 502709, 503933, 503945, 503958, 503997, 504087, 504196, 504516, 504909, 504910, 504911, 
504912, 504969, 504971, 504973, 504998, 505085

33 499529, 502709, 502786, 503835, 503958, 505036

34 499529
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35 494082, 495829, 497772, 499228, 499526, 499529, 499711, 499865, 500762, 501123, 501552, 501553, 502643, 
502791, 503054, 503348, 503512, 503534, 503535, 503602, 503603, 503622, 503624, 503669, 503680, 503750, 
503786, 503803, 503895, 504047, 504048, 504061, 504137, 504191, 504196, 504201, 504226, 504242, 504249, 
504315, 504320, 504496, 504513, 504544, 504566, 504598, 504609, 504610, 504719, 504945, 504969, 504971, 
504973, 504980, 505007, 505009, 505010, 505014, 505031, 505052, 505055, 505057, 505059, 505061, 505063, 
505082, 505144, 505180, 505202, 505227, 505228, 505276, 505295, 505298, 505407, 505409, 505427, 505445, 
505448, 505461, 505466, 505468, 505630

36 496330, 499526, 499529, 502791, 503348, 503512, 503602, 503603, 503859, 503860, 504017, 504047, 504048, 
504137, 504138, 504320, 504550, 504945, 504970, 504987, 504988, 505047, 505052, 505055, 505057, 505059, 
505061, 505063, 505144, 505153, 505418, 505430, 505461

37 496253, 499526, 499865, 502791, 503348, 503750, 504047, 504048, 504137, 504273, 504942, 504970, 504987, 
504988, 505031, 505068, 505144, 505187, 505427, 505430, 505445

38 499526, 503211, 503512, 504320, 504537, 504544, 504553, 504719, 505007, 505009, 505010, 505014, 505025, 
505153, 505288, 505294, 505297, 505461

39 499526, 499529, 504023, 504025, 504310, 504609, 504610, 504719, 504980, 505025, 505052, 505055, 505057, 
505059, 505061, 505063, 505319, 505425

40 497457, 499526, 504369, 504969, 504971, 504973

41 493835, 499526, 500872, 502324, 503052, 503459, 503497, 503512, 503622, 503624, 503669, 503768, 503786, 
503855, 503859, 503860, 503904, 503945, 504023, 504025, 504138, 504320, 504516, 504537, 504544, 504553, 
504613, 504666, 504719, 504936, 504937, 504945, 505007, 505009, 505010, 505018, 505019, 505085, 505090, 
505096, 505144, 505168, 505169, 505170, 505202, 505269, 505270, 505274, 505305, 505401, 505407, 505417, 
505418, 505441, 505461

42 496253, 499526, 499529, 499865, 502135, 503512, 503587, 503750, 503895, 504047, 504048, 504062, 504063, 
504320, 504563, 504576, 504666, 504719, 505007, 505009, 505010, 505014, 505031, 505068, 505153, 505273, 
505288, 505294, 505297, 505430

43 499526, 499529, 502709, 503219, 503602, 503603, 503803, 503904, 503920, 504017, 504047, 504048, 504076, 
504078, 504226, 504609, 504610, 504969, 504971, 504973, 504980, 504999, 505030, 505073, 505317, 505407, 
505420, 505421, 505423

44 502489, 502709, 503071, 503072, 503601, 503669, 503695, 504076, 504078, 504138, 504353, 504537, 504544, 
504553, 505401, 505417

45 503512, 504047, 504048, 504062, 504063, 504563, 504576, 505168, 505169, 505170
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

# polish GIRL 504369

1809 JULIUSZ SŁOWACKI  
1849 Juliusz SŁOWACKI 503835

2PANDAS 503324

AA Bio Age 504500

AA SUPER FRUITS&HERBS 504498

AGASTIN 504084

alebosco 505317

Anadolu 500819

ANIMAL POINT SKLEP ZOOLOGICZNY 502318

AR AKADEMIA TAŃCA RELIESE 504936

ARCOSTEEL 504186

AURIS 504138

Auroamil 504952

Aurostop 498574

bambini racing 505441

BANJALUKA 505421

Beau 505152

Beauty & Charm 504062

BIZON Serwis 505068

Blattin Polska 505228

Boco Wear 505015

BOIRON, Twoje zdrowie zasługuje na  
największy szacunek 504966

BROWAR MIEDZIANKA 504971

Brykacze.pl 504496

Brykacze.pl 504566

BUTYRAJ 505298

ButyRaj.pl 505295

CAFÉ LISBOA CASA DE PASTÉIS DE NATA 504226

CANNABIS LIGHT 505630

CARLO ROSSI ICE 502786

carly 24 505025

CENTRUM DIETETYKI ŻYWIENIA I ZDROWIA  
www.jemzdrowo.pl 502489

Čerstve Žarty 503945

charme parquet 505023

CIARKO DESIGN 505031

ColiNea 505448

COLORIN COLORADO 502324

COMBOXONA 505054

CTB ibc 503587

CYCUCH JANOWICKI 504969

CZ CEZETA 502643

Czyste Beskidy 505090

DBM DĄBROWSKIE BUDOWNICTWO  
MIESZKANIOWE 504970

DELICA 499529

Deweloperzy pl 505055

Diverse ExtremeTeam.com 502552

Dr. Herbich 504598

DreamPro 504089

Drosed POLSKIE SMAKI CHRUPIĄCA  
PANIERKA CHICKENSY z piersi kurczaka  
w puszystym cieście bez dodatku substancji  
konserwujących i glutaminianu  
monosodowego 10 MIN 200 504061

duodent 502135

Dutafin 504292

eaukcje.pl 505052

ECO-PLON VOLCANIC MINERALS 504627

EDES STABILNA PODSTAWA 505187

edison 505014

eDomator.pl 505180

eltrans 503750

eltrex 503680

ENCARD 503906

ENIGMA 503895

Eoo Vita 504196

EPIC LOOK 503669

ER ENRUN 496713

esportmania 503512

EUROPOL REAL ESTATE 496330

EVASTIX 504207

exanet 505273

FACTORIA PARK 502791

FallWork AGENCJA PRACY 501552

FALLWORK 501553

FAMILO 505047

FIN4YOU 503859

Fin4you 503860

fishka-fiszka 503920

fly.pl 504609

fly.pl 504610

FRUTIO 504998

GALERIA KOSMOS 503602

galeriamłyńska 503603

GAZ SERWIS 505445

GO DAN 504063

GWIAZDY EMOCJE KOMENTARZE fiesta! 504719

H 503535
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HABEX 505024

HBE+ 496253

HCA system absorbująco-akumulujący 504563

hello city 505009

hello 505007

HELP 505000

HEMP JUICE 505341

HETMAN 503534

HOMO MOTORICUS 505270

Hotel Kahlberg K 502709

I’m not plastic I’m FANTASTIC 504000

I’m NOT PLASTIC I’m fantastic 504001

IDEAL WARSAW 504550

IMAGO 500894

inmed 505401

Instituto Espanol Sin Fronteras 504613

intergos 505466

isg 499865

itWell 505030

JOYA CANDEL 505409

Judym 504685

KIOSK RUCHU 503052

KOCUR 504516

Kolorowe Pudełko 505407

kompoSTAR 505020

KRAK-LOVE HARCUJ Z NAMI 505036

KRISLINE INTIMATE FASHION 505227

Książę Sieradzki 505085

L Michał 504023

L Michał 504025

Lafbud 505430

LAKE HILL RESORT & SPA 504078

Lake Hill 504076

lapinee OUR PASSION. YOUR DESIRE 505026

Latadrop 504288

LEFROSCH 504513

LIBERTÉ! 493835

LifeGUARD 503520

LODY NATURALNIE PRODUKCJI WŁASNEJ 505073

LONG 4 LASHES BY OCEANIC BLENDER  
PRECISION 503685

LONG4HAIR BY OCEANIC 504589

LONG4NAILS BY OCEANIC 504590

LUCASMED 504944

Luka 505423

Luxuri Caramel Fudge ORIGINAL CARAMEL  
FUDGE The Original QUALITY TRADE MARK  
ORIGINAL AL MADDAH Since 1951  
Saeed M. Al-Maddah 502299

ŁÓDZKA ORANŻADA 503933

machAIR 505427

malaboo 495829

MAŁA CZARNA 497457

MatchPRO 505202

meDme 504553

meDme.pl 504537

medme.tv 504544

MHDC 505075

MIEDZIANKA 504973

mixit 504087

moje mleko 503471

monPay 505153

MultiURI 504294

MultiVIDI 504290

MUSTAF MEDICAL 500762

my car TAXI 504310

myślografia 503855

N NORDWAY 501138

Nanosept R91 503268

Nanosept 503263

NARU 503219

NATURE FOR CELL 505396

NATURE FOR CELL 505398

NAUTILUS GDAŃSK 500872

NDC-MHD 505076

Niezłe Aparaty 505018

NIEZŁE APARATY 505019

novosil el 504490

NT Nowe Technologie 504110

O!TWÓRZ 504191

O!TWÓRZ 504201

obserwator finansowy.pl 505096

ONYX ASSET MANAGEMENT 503348

Oroes 504291

OSAH DRYPAK 505314

OSAKRYL 503705

OSIEDLE KOMEDY 504137

Partybox 494082

PASAŻ ŚWIĘTOKRZYSKI 504017

Pasaże 503786

Pewniak na teście 503054

Pewny Parking 505319

PGM AUTOMOTIVE 505082

PIANGO 504942

PILARIX 504509

PIOSENKA PLUS 505305

Piotr Hryniewicz 505461

Płomień odpowiedzialne ciepło 503843

POLSK@WSIECI.PL 505059

Polsk@wsieci.pl 505063

POLSKA FEDERACJA TAŃCA 504937

POLSKAWSIECI.PL 505057

Polskawsieci.pl 505061
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POLSKIE SKLEPY ARHELAN 504980

poltop 503768

PRO-ORGANIC 503997

Q Quchnia 504999

QUALIS ENGINEERING 504273

RajDent Stomatologia & Medycyna estetyczna 503601

REANIMATOR 505146

RETROCEGIEŁKA ŚCIANY I ELEWACJE 504242

RETROCEGIEŁKA 504249

REZYDENCJE WARMIŃSKIE PLUSKI 504047

REZYDENCJE WARMIŃSKIE PLUSKI 504048

SafetyShelf safetyshelf.eu 504370

SAGA 505468

selestio 505022

SERCENATURY Manufacture Chlewice 504984

SESaMO 502669

SFERA PARK 505144

SKINMED 497772

słoneczna apteka 505453

Słoneczna witamina od Olimp Labs 504315

SMOK 499526

SMSPLANET 503211

SOF 498453

SOKOŁÓW Belwederki PARÓWKI KLASYCZNE  
WIEPRZOWE ŚWIETNY POMYSŁ NIE TYLKO  
NA ŚNIADANIE Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI  
MIĘSA WIEPRZOWEGO TU OTWIERAĆ 504255

SOLER 504353

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE  
SSS RED POINT 503497

sportmaster 501123

sternlight 505021

suplement diety RUSKOLINA PLUS 503025

SYNEXIL 503707

system grzewczo-chłodzący HCA 504576

ŚWIAT ROBOTYKI POMYSŁ NAUKA INNOWACJE 503459

Tabletki solne Premium 505320

Taczka brukarska 498051

TAMDURO 503735

TAMUR 505145

TaniecWPP 505274

TEXANGER 494584

THE PIZZA ALWAYS HOT 505420

The Royal Lauriss RL 505276

THE WEAR praise 505044

tibu kids 504946

TIK TOK FAME MMA 505269

TKP the law 505168

TKP Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy 505169

TKP 505170

TOMASCON 503622

TOP NAILS SPA 503695

Tour de Tatry 505418

TRANS EXPRESS TRANSPORT  
MIĘDZYNARODOWY INTERNATIONAL  
TRANSPORT AND SPEDITION 505425

TRANSBIT 505288

TRANSBIT 505294

TRANSBIT 505297

Tributron 498562

Tri-Kon 499711

TT SW TRANSITION TECHNOLOGIES  
SOFTWARE 504666

TTT 503624

TUR ATHLETIC 505417

ULTRA SOFT NATURALS 505229

ULTRA SOFT NATURALS 505230

VET - DENT - Centrum Stomatologii  
i Ortodoncji Weterynaryjnej wraz z gabinetem  
weterynaryjnym, lecznicą weterynaryjną,  
kliniką weterynaryjną i przychodnią  
weterynaryjną. 503071

VET-DENT stomatologia weterynaryjna 503072

Victoria Dom 504987

Victoria Dom 504988

VIGA 502519

VOLAT 498127

Volumist 505029

WESTERN CAMP 503904

WINNICA SILESIAN 503958

WL W. LEWANDOWSKI 1992 503968

Z PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 1217 P 504911

Z PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 1217 P 504912

ZJPRO 499228



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.

1139207 Romanelli (2019 09 17)
CFE: 27.05.01 25

1420083 ORIGINAL + (2019 08 19)
CFE: 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12 28

1473087 FIRE & ICE (2019 01 25, 2019 01 23)
CFE: 01.03.01, 06.01.02, 06.19.19, 
27.05.02, 29.01.14

33

1487649 MONKEY KIOSK (2019 10 08, 2019 04 09) 33
1492294 MONKEY 47 (2019 10 08, 2019 04 10)

CFE: 03.05.19, 19.07.01, 20.07.02, 
27.05.01, 27.07.01

33

1493547 PEPTIDES (2019 04 24)
CFE: 01.13.01 3, 5, 32

1493567 all4track (2019 06 28, 
2019 03 21)

12, 20, 21, 25, 35, 41

1493616 VINEGARDRINK (2019 07 31, 2019 07 26)
CFE: 01.03.01 32

1493632 T (2019 04 29, 2019 04 26)
CFE: 26.01.03, 27.05.01 35, 39, 41, 43

1493640 (2019 08 05)
CFE: 26.01.01 22, 26

1493680 MAOSHENG WOOD (2019 08 01)
CFE: 26.04.18, 27.01.01, 28.03.00 19

1493748 Orienta (2019 09 03, 2019 08 05) 31
1493749 Open Air (2019 09 03, 2019 08 05) 31
1493753 MAKALINI (2019 07 26, 

2019 06 04)
6, 7, 19, 31

1493767 DICE KAYEK (2019 08 08)
CFE: 27.05.01 18, 24, 25, 26

1493770 E ESNEDER (2019 05 23, 2019 05 21)
CFE: 26.01.18, 27.05.19 7

1493849 AVA (2019 07 31, 2019 03 04) 9, 35, 44
1493904 mibe (2019 08 09)

CFE: 27.05.01 3, 5, 10, 35, 40, 42
1493911 mibe (2019 08 09)

CFE: 26.03.01, 27.05.01 3, 5, 10, 35, 40, 42
1493936 PELIKAN (2018 12 03)

CFE: 27.05.01 34
1493988 RAINBOW DICE (2019 05 10, 2018 11 13)

CFE: 27.05.04, 29.01.15 9, 28, 41

1494120 MOBISCLA (2019 08 30, 2019 03 11) 5
1494122 EMUVIPLA (2019 08 30, 2019 03 11) 5
1494130 DICEOFRA (2019 05 10, 2018 11 13)

CFE: 03.07.17, 27.05.03, 29.01.15 9, 28, 41
1494199 AMBPOEIAL (2019 06 03)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 5, 29, 30, 32
1494277 COSMX (2019 09 24)

CFE: 27.05.01 9
1494346 EYES BLUE (2019 07 26)

CFE: 27.05.01 25
1494405 YUEQUN (2019 09 24)

CFE: 01.05.02, 02.09.14 7
1494410 iQuip (2019 08 29) 6, 8, 16, 19
1494486 bahnoperator (2019 08 06, 2019 06 27)

CFE: 26.01.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12 39
1494489 (2019 06 03)

CFE: 28.03.00 5, 29, 30, 32
1494591 Hicon (2019 07 23)

CFE: 27.05.01 11
1494608 CALZE D’ORO (2019 07 30) 25
1494633 HOLOGLAM (2019 09 04, 2019 03 12) 3
1494639 WATCHBOX (2019 08 29) 9, 41
1494644 M MELICANTE (2019 04 17, 2019 04 17)

CFE: 26.01.18, 27.05.01 16, 28, 29, 30
1494676 linx (2019 04 19, 2018 12 27)

CFE: 26.01.01, 26.07.04, 26.11.01, 
27.05.01, 29.01.13

37, 38, 42

1494693 AEquation (2019 09 13, 2019 04 01)
CFE: 24.17.08, 26.11.01, 27.05.08, 29.01.13 9

1494756 HAMBOT (2019 08 28, 2019 07 16) 9
1494799 mavili (2019 07 23)

CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04 9
1494800 BY WE (2019 05 03, 

2019 01 07)
9, 16, 35, 36, 43

1494802 brilliant mobility solutions  
(2019 06 03, 2019 05 21)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 12, 35, 37, 39, 41, 42

1494875 payva (2019 07 25, 2019 01 25) 35, 36, 42



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3  1493547, 1493904, 1493911, 1494633 

5  1493547, 1493904, 1493911, 1494120, 1494122, 1494199, 1494489 

6  1493753, 1494410 

7  1493753, 1493770, 1494405 

8  1494410 

9  1493849, 1493988, 1494130, 1494277, 1494639, 1494693, 1494756,
 1494799, 1494800, 1494802 

10  1493904, 1493911 

11  1494591 

12  1493567, 1494802 

16  1494410, 1494644, 1494800 

18  1493767 

19  1493680, 1493753, 1494410 

20  1493567 

21  1493567 

22  1493640 

24  1493767 

25  1139207, 1493567, 1493767, 1494346, 1494608 

26  1493640, 1493767 

28  1420083, 1493988, 1494130, 1494644 

29  1494199, 1494489, 1494644 

30  1494199, 1494489, 1494644 

31  1493748, 1493749, 1493753 

32  1493547, 1493616, 1494199, 1494489 

33  1473087, 1487649, 1492294 

34  1493936 

35  1493567, 1493632, 1493849, 1493904, 1493911, 1494800, 1494802,
 1494875 

36  1494800, 1494875 

37  1494676, 1494802 

38  1494676 

39  1493632, 1494486, 1494802 

40  1493904, 1493911 

41  1493567, 1493632, 1493988, 1494130, 1494639, 1494802 

42  1493904, 1493911, 1494676, 1494802, 1494875 

43  1493632, 1494800 

44  1493849



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.

499731 A. TESTONI S.P.A.
2019 10 01 18, 25, 35

499469 TVN SPÓŁKA AKCYJNA
2019 10 03 35, 41, 43

499997 EFFIK (Société Anonyme)
2019 10 07 5, 41, 44

500485 HUPAŁO JANINA TERESA
2019 10 17 5

500221 CZERNY JÓZEF JULIAN INSTYTUT PROMOCJI 
EKO-ARCHITEKTURY ARCADIA-EKOTEST
2019 10 14 12

500555 Pressol Schmiergeräte GmbH
2019 10 22 7

503129 MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
2019 10 24 6, 37, 42

499245 VIDIUM MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 10 22 44



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.

1476603 AC MARCA BRANDS, S.L.
2019 10 25 3, 5
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