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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 18 listopada 2019 r. Nr ZT47

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) 479616 (220) 2017 12 01
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US
(540) (znak słowny)
(540) OSIĄGNIJ WIĘCEJ Z NASZĄ RODZINĄ
(510), (511) 35 usługi w zakresie dostarczania informacji do-
tyczących zatrudnienia.

(210) 487658 (220) 2018 06 28
(731) ARMAN FUTURE STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35  sklep internetowy z asortymentem produk-
tów kosmetycznych i perfumeryjnych oraz chemii gospodar-
czej oraz innych artykułów przemysłowych, analizy rynkowe, 
badanie rynku, zaopatrzenie osób trzecich, badania opinii 
publicznej, badania marketingowe, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, oferowanie w mediach produktów dla 
handlu detalicznego, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), edytorskie usługi 
w zakresie reklamy, eksport - import, fakturowanie, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom, komputerowe 
bazy danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, kom-
puterowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach 
komputerowych, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, pliki komputerowe dla osób trzecich, publiko-
wanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, usługi zaopa-
trzenia osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe.

(210) 487659 (220) 2018 06 28
(731) ARMAN FUTURE STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARMAN24.COM

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sklep internetowy z asortymentem produk-
tów kosmetycznych i perfumeryjnych oraz chemii gospodar-
czej oraz innych artykułów przemysłowych, analizy rynkowe, 
badanie rynku, zaopatrzenie osób trzecich, badania opinii 
publicznej, badania marketingowe, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, oferowanie w mediach produktów 

dla handlu detalicznego, dystrybucja materiałów reklamo-
wych (próbek, druków, prospektów, broszur), edytorskie usłu-
gi w zakresie reklamy, eksport - import, fakturowanie, handel, 
zamówienia handlowe, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom, komputerowe bazy danych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pliki komputero-
we dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy ko-
respondencyjne, usługi zaopatrzenia osób trzecich, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe.

(210) 488884 (220) 2018 08 01
(731) IDEAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 27.05.07
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia służące do sterowania 
procesami produkcyjnymi, 42 tworzenie programów kom-
puterowych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), 
doradztwo w zakresie informatyki, serwis oprogramowania 
i jego konserwacja, tworzenie stron internetowych, opinie 
i ekspertyzy z zakresu informatyki, usługi inżynieryjne i do-
radztwo techniczne, wykonywanie badań i analiz technicz-
nych zakończonych raportami, projektowanie techniczne 
i urbanistyczne, prowadzenie badań naukowych, usługi w za-
kresie technologii informatycznych i komputerowych, bada-
nia i usługi: naukowe, techniczne oraz związane z tym pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputero-
wego, usługi w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi 
mianowicie monitoring systemów sieciowych dla potrzeb 
technicznych, hosting w Internecie treści zapisanych w formie 
cyfrowej, usługi monitoringu sieci komputerowych, dostar-
czanie informacji o działaniu sieci komputerowych, tworzenie 
oprogramowania sieci umożliwianie czasowego korzystania 
z oprogramowania innego niż ściągalne w celu umożliwiania 
dostępu wielu użytkownikom do globalnej informacyjnej 
sieci komputerowej dla wyszukiwania, odzyskiwania, prze-
kazywania, operowania i rozpowszechniania różnorodnych 
informacji, umożliwianie czasowego korzystania z narzędzi 
programowych innych niż ściągalne w celu wspomagania 
aplikacji programowych stron trzecich, umożliwianie czaso-
wego korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne dla 
komunikacji poprzez sieci bezprzewodowe, udoskonalanie, 
projektowanie, doradztwo i konsultacje dotyczące oprogra-
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mowania komputerowego i sprzętu komputerowego przy-
stosowanego do potrzeb osób trzecich, projektowanie i udo-
skonalanie standardów dla osób trzecich dotyczących projek-
towania i implementacji oprogramowania komputerowego, 
sprzętu komputerowego i sprzętu telekomunikacyjnego, 
udostępnianie klientom informacji dotyczących zarządzania 
projektami komputerowymi, serwis oprogramowania, pro-
jektowanie graficzne, badania naukowe i prace rozwojowe 
w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

(210) 488885 (220) 2018 08 01
(731) IDEAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia służące do sterowania 
procesami produkcyjnymi, 42 tworzenie programów kom-
puterowych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), 
doradztwo w zakresie informatyki, serwis oprogramowania 
i jego konserwacja, tworzenie stron internetowych, opinie 
i ekspertyzy z zakresu informatyki, usługi inżynieryjne i do-
radztwo techniczne, wykonywanie badań i analiz technicz-
nych zakończonych raportami, projektowanie techniczne 
i urbanistyczne, prowadzenie badań naukowych, usługi w za-
kresie technologii informatycznych i komputerowych, bada-
nia i usługi: naukowe, techniczne oraz związane z tym pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputero-
wego, usługi w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi 
mianowicie monitoring systemów sieciowych dla potrzeb 
technicznych, hosting w Internecie treści zapisanych w formie 
cyfrowej, usługi monitoringu sieci komputerowych, dostar-
czanie informacji o działaniu sieci komputerowych, tworzenie 
oprogramowania sieci umożliwianie czasowego korzystania 
z oprogramowania innego niż ściągalne w celu umożliwiania 
dostępu wielu użytkownikom do globalnej informacyjnej 
sieci komputerowej dla wyszukiwania, odzyskiwania, prze-
kazywania, operowania i rozpowszechniania różnorodnych 
informacji, umożliwianie czasowego korzystania z narzędzi 
programowych innych niż ściągalne w celu wspomagania 
aplikacji programowych stron trzecich, umożliwianie czaso-
wego korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne dla 
komunikacji poprzez sieci bezprzewodowe, udoskonalanie, 
projektowanie, doradztwo i konsultacje dotyczące oprogra-
mowania komputerowego i sprzętu komputerowego przy-
stosowanego do potrzeb osób trzecich, projektowanie i udo-
skonalanie standardów dla osób trzecich dotyczących projek-
towania i implementacji oprogramowania komputerowego, 
sprzętu komputerowego i sprzętu telekomunikacyjnego, 
udostępnianie klientom informacji dotyczących zarządzania 
projektami komputerowymi, serwis oprogramowania, pro-
jektowanie graficzne, badania naukowe i prace rozwojowe 
w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

(210) 488887 (220) 2018 08 29
(731) IDEAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia służące do sterowania 
procesami produkcyjnymi, 42 tworzenie programów kompu-
terowych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), do-
radztwo w zakresie informatyki, serwis oprogramowania i jego 
konserwacja, tworzenie stron internetowych, opinie i eksper-
tyzy z zakresu informatyki, usługi inżynieryjne i doradztwo 
techniczne, wykonywanie badań i analiz technicznych zakoń-
czonych raportami, projektowanie techniczne i urbanistyczne, 
prowadzenie badań naukowych, usługi w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, badania i usługi: naukowe, 
techniczne oraz związane z tym projektowanie, analizy prze-
mysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzę-
tu oraz oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
zarządzania sieciami komputerowymi mianowicie monitoring 
systemów sieciowych dla potrzeb technicznych, hosting w In-
ternecie treści zapisanych w formie cyfrowej, usługi monitorin-
gu sieci komputerowych, dostarczanie informacji o działaniu 
sieci komputerowych, tworzenie oprogramowania sieci umoż-
liwianie czasowego korzystania z oprogramowania innego niż 
ściągalne w celu umożliwiania dostępu wielu użytkownikom 
do globalnej informacyjnej sieci komputerowej dla wyszukiwa-
nia, odzyskiwania, przekazywania, operowania i rozpowszech-
niania różnorodnych informacji, umożliwianie czasowego ko-
rzystania z narzędzi programowych innych niż ściągalne w celu 
wspomagania aplikacji programowych stron trzecich, umożli-
wianie czasowego korzystania z oprogramowania innego niż 
ściągalne dla komunikacji poprzez sieci bezprzewodowe, udo-
skonalanie, projektowanie, doradztwo i konsultacje dotyczące 
oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego 
przystosowanego do potrzeb osób trzecich, projektowanie 
i udoskonalanie standardów dla osób trzecich dotyczących 
projektowania i implementacji oprogramowania kompute-
rowego, sprzętu komputerowego i sprzętu telekomunikacyj-
nego, udostępnianie klientom informacji dotyczących zarzą-
dzania projektami komputerowymi, serwis oprogramowania, 
projektowanie graficzne, badania naukowe i prace rozwojowe 
w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

(210) 491112 (220) 2018 09 29
(731) PŁUSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEŚNA DROGA FOREST SCHOOL CENTER

(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 35 organizacja i promocja wolontariatu w dzie-
dzinie edukacji i wychowania, organizowanie aukcji do ce-
lów edukacyjnych i kulturalnych, usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne związane z edukacją, wychowaniem, 
działaniami profilaktycznymi i terapeutycznymi ukierun-
kowanymi na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny 
i osobowy, reklama, marketing i promocja edukacji leśnej, 
w szczególności działalności żłobków, przedszkoli, szkół le-
śnych i innych form kształcenia na wszystkich poziomach 
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edukacji, usługi związane z reklamą, sprzedażą i dystrybucją 
podręczników, książek, publikacji drukowanych, prospek-
tów reklamowych, filmów, nagrań audio-video dotyczących 
edukacji, nauczania, wychowania, kultury, zajęć ruchowych, 
utrzymania dobrej kondycji fizycznej i intelektualnej, 41 edu-
kacja, nauczanie, prowadzenie przedszkoli, szkół i innych 
form kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, zwłasz-
cza przedszkoli i szkół leśnych, prowadzenie klubów dzie-
cięcych, młodzieżowych, klubów dla dorosłych, kształcenie 
ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia, prowadzenie 
zajęć ruchowych, sportowych, rozrywkowych, artystycznych, 
usługi związane z organizacją wypoczynku, zielone szkoły, 
edukacja i szkolenia w zakresie utrzymania dobrej kondycji 
fizycznej i intelektualnej, treningi rozwoju osobistego, usłu-
gi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej, szkolenia 
w dziedzinie wolontariatu w zakresie edukacji i wychowania, 
organizacja kursów i warsztatów dla nauczycieli i rodziców, 
współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania 
problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych 
poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, 
plenery, organizacja i utrzymywanie przestrzeni integracyj-
nej dla rodzin z dziećmi, rozwijanie nowatorskich form dzia-
łalności edukacyjnej i kulturalnej, działalność wydawnicza, 
gromadzenie księgozbiorów, organizowanie targów, loterii, 
wystaw i jarmarków do celów edukacyjnych i kulturalnych, 
organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sporto-
wych, udostępnianie innym podmiotom powierzchni użyt-
kowej na realizację celów wspierania wychowywania i roz-
woju osobistego, pisanie podręczników, książek i artykułów 
branżowych, produkcja filmów, opracowywanie i wydawa-
nie prospektów, organizacja platformy wymiany wiedzy (za-
warta w tej klasie) w zakresie edukacji leśnej, w szczególności 
działalności żłobków, przedszkoli, szkół leśnych i innych form 
kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, rozwijanie 
i rozpowszechnianie działalności żłobków, przedszkoli i in-
nych form wychowania przedszkolnego i szkół, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, zjazdów, szkoleń, wykładów, 
warsztatów, seminariów, webinariów, sympozjów, prezen-
tacji, szkolenia i edukacja związana z naturą i środowiskiem, 
kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją i marketingiem, badania 
edukacyjne, doradztwo specjalistyczne na rzecz innych pod-
miotów w zakresie edukacji, w tym edukacji leśnej, 43 pro-
wadzenie żłobków, w tym żłobków leśnych, prowadzenie 
klubów dziecięcych i klubów malucha.

(210) 492300 (220) 2018 11 05
(731) ARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTFOL

(531) 26.11.02, 26.02.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, folia, folia bąbelkowa do pakowania, folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, torby wyściełane folią 
bąbelkową do pakowania, folie z pęcherzykami powietrza, 
folia z octanu celulozy do zawijania, folie do pakowania ar-
tykułów żywnościowych, worki na śmieci, plastikowe torebki 
do przechowywania żywności do użytku domowego, ko-
perty, koperty z tworzyw sztucznych, folie pęcherzykowe, 

pianki polietylenowe do pakowania, folie stretch przeźro-
czyste i kolorowe do pakowania, folie stretch do pakowania 
żywności, torby foliowe, opakowania foliowe do opakowy-
wania i pakowania, torebki, worki i reklamówki z tworzyw 
sztucznych kolorowe i pod sitodruk do pakowania, torebki 
z folii pęcherzykowej i pianki polietylenowej do pakowa-
nia, torebki z plastiku z zamknięciem strunowym do pako-
wania, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, kolportaż próbek, dystrybucja próbek re-
klamowych, oferowanie próbek produktów, organizowanie 
dystrybucji próbek reklamowych, dystrybucja prospektów 
i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek, bro-
szur, druków do celów reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], przygotowywanie list 
adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych 
bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty [inne 
niż sprzedaż], promowanie sprzedaży towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, dystrybucja nagród w konkursach 
konsumenckich, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z wyro-
bami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w zakresie taśm klejących, w tym taśm pakowych i oklejarek 
do kartonów, taśm i materiałów dla budownictwa, w tym 
taśm maskujących, taśm PVC, taśm naprawczych, taśm pian-
kowych do wykładzin, folii malarskich, akcesoriów do zamy-
kania torebek, w tym drucików i drutów w rolce, zaklejarek 
i taśm do zaklejarek, akcesoriów do zgrzewarek, w tym taśm 
i drutu kanthal, teflonu, worków na śmieci, foliowej odzieży 
ochronnej, w tym fartuchów, peleryn, czepków foliowych, 
czepków fizelinowych, ochraniaczy na buty, materiałów 
do ogrodnictwa, w tym gumek, torebek na sadzonki, folii 
na sianokiszonki, taśm naprawczych do folii, folii pęcherzyko-
wej ogrodniczej, rękawic ochronnych, naczyń i pojemników 
jednorazowych do żywności, folii na gorący stół, folii stretch 
do żywności, folii aluminiowej, słomek do napojów, tore-
bek na kostki lodu, serwetek, metek, urządzeń i akcesoriów 
do metkowania, w tym metek cenowych, taśm do metkow-
nic, metkownic, rolek tuszowych, artykułów papierniczych, 
w tym papieru ksero i komputerowego, rolek do kas i faksów, 
etykiet do wag, artykułów higienicznych, w tym ręczników 
papierowych i papieru toaletowego, ręczników papierowych 
na rolce, ręczników papierowych typu ZZ, urządzeń do pa-
kowania folią stretch, urządzeń do pakowania palet, w tym 
napinaczy i paskowaczy, metali nieszlachetnych i ich sto-
pów, materiałów metalowych i folii metalowych, folii z me-
talu do okładania, opakowywania i pakowania, zbiorników 
i pojemników z metali i z folii metalowej, materiałów z ela-
stycznych folii metalowych do opakowywania i pakowania, 
do użycia w produkcji zbiorników, pojemników, tub, toreb, 
worków, saszetek, pudełek, puszek i nakrywek, akcesoriów 
metalowych i plastikowych do pakowania palet, w tym na-
rożników, zapinek, folii polietylenowych, folii PCV, pęcherzy-
kowych, folii polipropylenowych, pianek polietylenowych 
do pakowania, folii stretch przeźroczystych i kolorowych, 
folii stretch do pakowania żywności, taśm PP do pakowania 
palet, toreb, worków, saszetek, pudełek, kopert i nakrywek 
z plastiku, torebek, worków i reklamówek z tworzyw sztucz-
nych, kolorowych i pod sitodruk, torebek z folii pęcherzyko-
wej i pianki polietylenowej, torebek z plastiku z zamknięciem 
strunowym, 39 usługi dystrybucyjne w zakresie taśm kleją-
cych, w tym taśm pakowych i oklejarek do kartonów, taśm 
i materiałów dla budownictwa, w tym taśm maskujących, 
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taśm PVC, taśm naprawczych, taśm piankowych do wy-
kładzin, folii malarskich, akcesoriów do zamykania torebek, 
w tym drucików i drutów w rolce, zaklejarek i taśm do za-
klejarek, akcesoriów do zgrzewarek, w tym taśm i drutu kan-
thal. teflonu, worków na śmieci, foliowej odzieży ochronnej, 
w tym fartuchów, peleryn, czepków foliowych, czepków fize-
linowych, ochraniaczy na buty, materiałów do ogrodnictwa, 
w tym gumek, torebek na sadzonki, folii na sianokiszonki, 
taśm naprawczych do folii, folii pęcherzykowej ogrodniczej, 
rękawic ochronnych, naczyń i pojemników jednorazowych 
do żywności, folii na gorący stół, folii stretch do żywności, fo-
lii aluminiowej, słomek do napojów, torebek na kostki lodu, 
serwetek, metek, urządzeń i akcesoriów do metkowania, 
w tym metek cenowych, taśm do metkownic, metkownic, 
rolek tuszowych, artykułów papierniczych, w tym papie-
ru ksero i komputerowego, rolek do kas i faksów, etykiet 
do wag, artykułów higienicznych, w tym ręczników papiero-
wych i papieru toaletowego, ręczników papierowych na rol-
ce, ręczników papierowych typu ZZ, urządzeń do pakowania 
folią stretch, urządzeń do pakowania palet, w tym napinaczy 
i paskowaczy, metali nieszlachetnych i ich stopów, materia-
łów metalowych i folii metalowych, folii z metalu do okła-
dania, opakowywania i pakowania, zbiorników i pojemni-
ków z metali i z folii metalowej, materiałów z elastycznych 
folii metalowych do opakowywania i pakowania, do użycia 
w produkcji zbiorników, pojemników, tub, toreb, worków, sa-
szetek, pudełek, puszek i nakrywek, akcesoriów metalowych 
i plastikowych do pakowania palet, w tym narożników, za-
pinek, folii polietylenowych, folii PCV, pęcherzykowych, folii 
polipropylenowych, pianek polietylenowych do pakowania, 
folii stretch przeźroczystych i kolorowych, folii stretch do pa-
kowania żywności, taśm PP do pakowania palet, toreb, wor-
ków, saszetek, pudełek, kopert i nakrywek z plastiku, torebek, 
worków i reklamówek z tworzyw sztucznych, kolorowych 
i pod sitodruk, torebek z folii pęcherzykowej i pianki poliety-
lenowej, torebek z plastiku z zamknięciem strunowym, usłu-
gi pakowania, usługi opakowywania i pakowania, pakowanie 
i składowanie towarów.

(210) 493336 (220) 2018 12 03
(731) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, 

Neckarsulm, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K Stoisko Mięsne JAKOŚĆ KONTROLOWANA

(531) 26.04.04, 26.04.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, ślimaki, przetworzone owoce 
morza, ryby przetworzone, przetworzone produkty mięsne, 
mięso gotowe do spożycia, podpuszczka, żelatyna, surowce 
do produkcji tłuszczy jadalnych, krokiety, koncentraty roso-
łowe, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, przetworzone 
owady i larwy, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłusz-
cze, ryby, owoce morza i mięczaki, ekstrakty mięsne, dziczy-
zna, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z drobiu, kawałki kurczaka do kanapek, mrożone po-
siłki składające się głównie z drobiu, drób, nieżywy, mrożony 
drób, drób, pieczony, drób gotowany, konserwy drobiowe, 
świeży drób, głęboko mrożony drób, ekstrakty drobiowe, 
sałatki drobiowe, substytuty drobiu, 30  potrawy gotowe za-
wierające makaron, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe 

posiłki w formie pizzy, przekąski na bazie tortilli, knedle, pasz-
tet w cieście (pâté en croûte), potrawy na bazie mąki, pizza, 
kanapki, sajgonki, wyroby piekarnicze, tarty, sushi, produkty 
wiążące do kiełbas, preparaty do zmiękczania mięsa do użyt-
ku domowego, glazury do szynki, cheeseburgery.

(210) 493823 (220) 2018 12 13
(731) ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MYSZKA W PASKI
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe inne niż me-
dyczne, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematogra-
ficzne, optyczne i elektrooptyczne, do ważenia, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne i do ratowania życia, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, 
gromadzenia, sterowania lub regulacji energii elektrycznej, 
dekodery telewizyjne, urządzenia elektroniczne do przetwa-
rzania danych, elektryczne urządzenia pomiarowe i elektro-
niczne urządzenia kontrolne, urządzenia i przyrządy do na-
uczania, urządzenia i przyrządy do nagrywania., przesyłania, 
odtwarzania, przechowywania, szyfrowana, deszyfrowania, 
przekształcania i przetwarzania dźwięku lub obrazów, urzą-
dzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, urządzenia 
i przyrządy audiowizualne, telekomunikacyjne, do przesyła-
nia danych, telewizyjne i zdalnie sterowane, odtwarzacze 
taśm magnetycznych, rejestratory wideo, kamery, telefony, 
telefony przenośne, organizery osobiste palmtopy, elektro-
niczne organizery, radia, osobiste urządzenia stereofoniczne, 
projektory, urządzenia projekcyjne, anteny, talerze satelitar-
ne, obudowy głośników, wzmacniacze, komputery, monito-
ry komputerowe, klawiatury komputerowe, modemy, deko-
dery, kodery, przyrządy i urządzenia do udzielania i kontroli 
dostępu do urządzeń przetwarzających dane, urządzenia 
do identyfikacji przeznaczone do stosowania w sieciach tele-
komunikacyjnych, urządzenia do kodowania i dekodowania 
sygnałów oraz do ich retransmisji, terminale cyfrowe, wideo, 
płyty CD-ROM, płyty do nagrywania dźwięku, płyty DVD, 
dyski audio i wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo, odtwarza-
cze CD-ROM, cyfrowych dysków wideo, dysków cyfrowych, 
dysków magnetycznych, dysków audio i wideo, płyt cyfro-
wych, płyt do nagrywania dźwięku, kartridże z grami wideo, 
oprogramowanie do gier wideo, gry wideo przystosowane 
do użytku z ekranami telewizyjnymi, magnetyczne nośniki 
do zapisu, karty magnetyczne, karty z mikro chipem, karty 
elektroniczne, układy scalone i mikroukłady, urządzenia 
do odczytywania kart, komponenty elektroniczne, monitory 
do wyświetlenia danych otrzymanych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, mechanizmy do urządzeń wy-
korzystujących karty przedpłacone, maszyny liczące i sprzęt 
przetwarzający dane, satelity do celów telekomunikacyjnych 
i naukowych, okulary, etui na okulary, artykuły optyczne, kar-
ty pamięci lub z mikroprocesorem, elektroniczne przewodni-
ki po programach telewizyjnych i radiowych, urządzenia 
i przyrządy do wyboru programu telewizyjnego i programo-
wania, interaktywne urządzenia i przyrządy telewizyjne, 
ekrany telewizyjne, oprogramowanie komputerowe w po-
staci zapisanych programów, światłowody i kable optyczne, 
ogniwa elektryczne i baterie, 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, 
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, metale 
szlachetne i ich stopy, kamienie szlachetne, spinki do man-
kietów z metali szlachetnych, szpilki do krawatów, pudełka 
z metali szlachetnych, zegary słoneczne, zegarki na rękę oraz 
paski do zegarków, zegarki do nurkowania, etui na zegarki, 
16 papier i karton nie przetworzony, częściowo przetworzo-
ny, materiały piśmienne, druki, ryciny, litograficzne dzieła 
sztuki, bilety, fotografie, katalogi, gazety, periodyki, magazy-
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ny, dzienniki, książki, zakładki do książek, podręczniki papie-
rowe, albumy, broszury, materiały dla artystów, pędzle 
do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjąt-
kiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjąt-
kiem przyrządów, torebki i saszetki, kopertki, woreczki z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych do pakowania, taśmy klejące 
do celów biurowych lub domowych, niemagnetyczne karty 
abonamentowe, niemagnetyczne karty kredytowe, czcionki 
drukarskie, matryce drukarskie przeznaczone do druku ręcz-
nego jako stemple, pióra i długopisy, przybory do pisania, 
wizytówki, kartki pocztowe, notesy, bloczki do pisania, ksią-
żeczki, książeczki czekowe, okładki na książeczki czekowe, 
obsadki do piór, stalówki, piórka do rysowania, plakaty i afi-
sze, kalendarze, tacki na dokumenty, przewodniki po progra-
mach telewizyjnych i radiowych, bielizna stołowa i serwetki 
z papieru, obrusy z papieru, papier toaletowy, chusteczki 
papierowe, papierowe ręczniki do twarzy, chorągiewki pa-
pierowe, naklejki, znaczki pocztowe, pudełka z tektury lub 
papieru, papierowe koperty, papierowe zawiadomienia, 
przybory szkolne, papier listowy, 18 skóra i imitacje skóry, ku-
fry i walizy, torebki, torby na zakupy, torby na kółkach, torby 
alpinistyczne, torby turystyczne, torby plażowe, torby po-
dróżne, torby szkolne, torby sportowe, plecaki, tornistry, wa-
lizki, parasole i parasolki, parasole przeciwsłoneczne, laski, 
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, etui na karty, portfele, 
portmonetki na monety, etui na klucze, 25 odzież, odzież 
sportowa, koszulki z krótkim rękawem, obuwie, nakrycia gło-
wy, odzież ze skóry i imitacji skóry, paski, futra odzieżowe, 
rękawiczki, szale, szarfy do noszenia, krawaty, wyroby poń-
czosznicze, skarpetki, pantofle domowe, obuwie sportowe, 
plażowe i narciarskie, bielizna, stroje kąpielowe, rajstopy, gar-
nitury, 28 gry, gry planszowe, dekoracje choinkowe z wyjąt-
kiem oświetlenia, sprzęt wędkarski, piłki do gier, balony 
do zabawy, stoły bilardowe, kije bilardowe, bile, gry karciane, 
gry planszowe, łyżwy, rolki, deski windsurfingowe, deskorol-
ki, deski surfingowe, rakiety, narty, ochraniacze będące czę-
ściami odzieży sportowej, maszyny do gier wideo, automaty 
do gier wideo, 35 konsultacje biznesowe, profesjonalne 
wsparcie i doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą dla przedsiębiorstw przemysło-
wych i handlowych, konsultacje i informacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo handlowe dla konsumen-
tów, informacje konsumenckie w zakresie doboru sprzętu 
komputerowego i telekomunikacyjnego, reklama, wynajem 
powierzchni reklamowej, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, organizacja działań promocyjnych i reklamo-
wych mających na celu wyrobienie lojalności klientów, reda-
gowanie korespondencji reklamowej, dystrybucja materia-
łów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, próbek, bez-
pośrednia reklama pocztowa, zawieranie umów abonenc-
kich na programy audiowizualne, programy audio i radiowe, 
oraz prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi abonenckie 
w zakresie świadczenia audio i audiowizualnych usług me-
dialnych, zawieranie umów abonenckich na wszelkiego ro-
dzaju media informacyjne, teksty, dźwięki i/lub obrazy, 
w szczególności w postaci publikacji cyfrowych, elektronicz-
nych lub nie elektronicznych, produktów multimedialnych, 
zawieranie umów abonenckich na kanały telewizyjne, zawie-
ranie umów abonenckich na usługi telefoniczne lub Interne-
towe, konsultacje w zakresie wprowadzania danych przez 
Internet, publikacja tekstów reklamowych, reklama radiowa 
i telewizyjna, reklama interaktywna, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, administrowanie działalnością gospodar-
czą, prace biurowe, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, informacja i zapytania biznesowe, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, wsparcie w zarzą-
dzaniu działalnością handlową lub przemysłową, agencje 

zatrudnienia, wyceny handlowe lub przemysłowe, usługi 
księgowe, powielanie dokumentów, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, usługi zarządzania bazami danych, usługi 
wprowadzania i przetwarzania danych, mianowicie, wpro-
wadzanie, kompilacja i systematyzacja danych, organizowa-
nie wystaw lub imprez w celach komercyjnych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania rynku, 
usługi aukcyjne, usługi reklamy na odległość z ofertą sprze-
daży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie ad-
ministracyjne miejscami wystaw dla celów komercyjnych 
lub reklamowych, usługi public relations, wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, sprzedaż hur-
towa i detaliczna artykułów odzieżowych, wyrobów skórza-
nych, biżuterii, piór i długopisów, materiałów piśmiennych, 
gier, zabawek, artykułów sportowych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna towarów audiowizualnych, komputerowych i te-
lekomunikacyjnych, mianowicie taśm wideo, odbiorników 
telewizyjnych, rejestratorów wideo, osobistych urządzeń ste-
reofonicznych, odtwarzaczy taśm magnetycznych, odbiorni-
ków radiowych, sprzętu hi-fi, dekoderów telewizyjnych, tele-
fonów przenośnych, komputerów, taśm magnetycznych, 
zmieniarek płyt, obwodów drukowanych, obwodów scalo-
nych, klawiatur komputerowych, płyt kompaktowych audio-
-wideo, kompaktowych dysków optycznych, złączek, dyskie-
tek, magnetycznych nośników danych, wyświetlaczy wideo, 
skanerów, drukarek komputerowych, interfejsów, napędów, 
oprogramowania komputerowego w postaci zapisanych 
programów, mikroprocesorów, modemów, monitorów, 
sprzętu komputerowego, ekranów, programów komputero-
wych, komputerów, pamięci komputerowych, komputero-
wych urządzeń peryferyjnych, zapisanych programów kom-
puterowych, procesorów w postaci jednostek CPU, zapisa-
nych systemów operacyjnych dla komputerów, chipów, 
układów scalonych, sprzedaż detaliczna anten, usługi prze-
glądu prasy, 38 usługi telekomunikacyjne, łączność za po-
średnictwem terminali komputerowych lub sieci światłowo-
dowych, informacja o telekomunikacji, usługi agencji infor-
macyjnych, łączność za pośrednictwem radia, telegrafu, tele-
fonu lub wizjofonu, telewizji, osobistego urządzenia stereo-
fonicznego, osobistego odtwarzacza wideo, wizjofonu, wi-
deografii interaktywnej lub wideofonu, transmisja progra-
mów telewizyjnych, usługi przesyłania informacji za pośred-
nictwem sieci komunikacji danych, przesyłanie wiadomości, 
telegramów, obrazów, wideo, depesz, przesyłanie danych 
za pośrednictwem dalekopisu, teletransmisja, transmisje te-
lewizyjne, transmisje radiowe, transmisja programów za po-
średnictwem satelity, kabla, sieci komputerowych, w szcze-
gólności Internetu, sieci radiowych, sieci radiotelefonicznych 
oraz przekaźników radiowych, transmisja programów audio, 
audiowizualnych, kinematograficznych i multimedialnych, 
tekstu i/lub obrazów nieruchomych lub ruchomych i/lub 
dźwięków muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków tele-
fonicznych, do zastosowań interaktywnych lub innych, usłu-
gi elektronicznych tablic ogłoszeniowych, wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, wynajem urządzeń i przyrządów 
do przesyłania danych, mianowicie telefonów, faksów, urzą-
dzeń do przesyłania wiadomości, modemów, wynajem an-
ten i talerzy satelitarnych, wynajem urządzeń i przyrządów 
umożliwiających dostęp do interaktywnych programów au-
diowizualnych, wynajem czasu dostępu do sieci telekomuni-
kacyjnych przydzielanie dostępu w celu pobrania gier wi-
deo, danych cyfrowych, komunikatów transmisji za pośred-
nictwem otwartej globalnej sieci komputerowej lub sieci za-
mkniętych przydzielanie dostępu w celu pobrania filmów 
oraz innych programów audio audiowizualnych on-line, 
transmisja programów telewizyjnych i usługi wyboru kana-
łów udzielanie dostępu do sieci komputerowej, udostępnia-
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nie połączenia z usługami telekomunikacyjnymi, z usługami 
internetowymi i z bazami danych, usługi bramek telekomu-
nikacyjnych, usługi łączności telekomunikacyjnej z siecią 
komputerową, doradztwo telekomunikacyjne, doradztwo 
profesjonalne w zakresie technologii telefonicznych, doradz-
two w zakresie transmisji programów wideo, doradztwo 
w zakresie transmisji danych przez Internet, doradztwo w za-
kresie udostępniania łącza internetowego, usługi transmisji 
i odbioru obrazów wideo za pośrednictwem Internetu przez 
komputer lub telefon przenośny, usługi telefoniczne, usługi 
telefonii komórkowej, łączność za pośrednictwem telefonów 
przenośnych, radiowe usługi przywoławcze, komunikacja 
za pośrednictwem poczty głosowej, przekazywanie połą-
czeń, wiadomości elektroniczne, usługi przekazywania wia-
domości elektronicznych, usługi w zakresie wideokonferen-
cji, usługi wiadomości wideo, usługi wideotelefoniczne, usłu-
gi automatycznych sekretarek, udostępnianie łącza interne-
towego, usługi dostawcy usług internetowych, usługi wy-
miany korespondencji elektronicznej, usługi poczty elektro-
nicznej, usługi elektronicznych powiadomień natychmiasto-
wych, usługi elektronicznych powiadomień nienatychmia-
stowych, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci in-
ternetowych, intranetowych i ekstranetowych, przesyłanie 
informacji za pośrednictwem zabezpieczonych systemów 
powiadomień, udzielanie dostępu do konferencji elektro-
nicznych i forów dyskusyjnych, udzielanie dostępu za po-
średnictwem Internetu do witryn zawierających muzykę 
w formacie cyfrowym lub wszelkie utwory audiowizualne, 
udzielanie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, 
udzielanie dostępu do wyszukiwarek internetowych, rozpo-
wszechnianie publikacji elektronicznych on-line, 41 naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, rozrywka radiowa i telewizyjna 
za pośrednictwem wszelkich nośników, mianowicie odbior-
ników telewizyjnych, komputerów, osobistych urządzeń ste-
reofonicznych, przenośnych odtwarzaczy wideo, osobistych 
organizerów, palmtopów, telefonów przenośnych, sieci kom-
puterowych, Internetu, usługi w zakresie rekreacji, działal-
ność sportowa i kulturalna, tresura zwierząt, produkcja wido-
wisk, filmów, filmów telewizyjnych, transmisji telewizyjnych, 
reportaży, debat, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, wy-
pożyczanie nagrań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych, ka-
set wideo, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wy-
pożyczanie projektorów kinematograficznych oraz wszelkie-
go sprzętu audiowizualnego, odbiorników radiowych i tele-
wizyjnych, urządzeń audio i wideo, kamer, osobistych urzą-
dzeń stereofonicznych, osobistych odtwarzaczy wideo, ze-
stawów kina domowego, produkcja widowisk, filmów, pro-
gramów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, 
studia filmowe, organizacja konkursów, widowisk, loterii 
i gier w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, opracowa-
nie redakcyjne programów audiowizualnych, radiowych 
i multimedialnych, tekstów i/lub obrazów nieruchomych lub 
ruchomych i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycz-
nych i/lub dzwonków telefonicznych do zastosowania inte-
raktywnego lub innego, organizowanie wystaw, konferencji, 
seminariów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, rezer-
wacja miejsc na widowiska, usługi reporterskie, usługi foto-
graficzne, mianowicie robienie zdjęć, fotoreportaże, nagry-
wanie wideo, filmowanie, konsultacje w zakresie produkcji 
programów wideo, usługi gier świadczone on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, usługi hazardowe, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn, redakcja i publikacja 
tekstów innych niż reklamowe, nośników multimedialnych, 
nośników audio i wideo, dysków interaktywnych, płyt kom-
paktowych, dysków do przechowywania danych, publikacja 
elektroniczna książek i periodyków on-line, publikowanie 
i wypożyczanie książek i tekstów innych niż reklamowe, pro-

wadzenie i obsługa kin, komputerowy skład drukarski, usługi 
małej poligrafii komputerowej, wypożyczanie dekoderów 
i koderów, 42 badania i rozwój nowych produktów dla osób 
trzecich, badania techniczne, przeprowadzanie wycen, usłu-
gi inżynierskie, profesjonalne doradztwo komputerowe, do-
starczanie wyszukiwarek internetowych, opracowywanie, 
rozwój, aktualizacja i wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, wynajem sprzętu komputerowego, mianowi-
cie ekranów, konsulting w zakresie sprzętu komputerowego, 
wynajmu komputerów, opracowywanie systemów szyfrują-
cych, deszyfrujących, systemów kontroli dostępu do trans-
misji programów radiowych i telewizyjnych, w szczególności 
za pośrednictwem urządzeń przenośnych, i wszelkich syste-
mów przesyłu informacji, opracowywanie i rozwój syste-
mów komputerowych, oprogramowania komputerowego, 
ustanawianie norm technicznych, usługi standaryzacyjne, 
mianowicie opracowywanie standardów technicznych dla 
wyrobów oraz dla usług telekomunikacyjnych, usługi infor-
macji meteorologicznej, badania i rozwój dla osób trzecich 
systemów elektronicznych, komputerowych i audiowizual-
nych, do kodowania i kontroli dostępu w zakresie telewizji, 
informatyki, telekomunikacji, mediów audiowizualnych, 
usługi identyfikacji wiadomości elektronicznych, wypoży-
czanie plików komputerowych, informatyka stosowana 
na rzecz telekomunikacji.

(210) 494623 (220) 2019 01 10
(731) RATAJCZAK KATARZYNA, Szamotuły
(540) (znak słowny)
(540) AUTOBASIC
(510), (511) 9 jednorazowe rękawiczki do użytku labora-
toryjnego, rękawice do celów przemysłowych do ochrony 
przed urazami, rękawice do ochrony przed wypadkami, 
10 rękawice do celów medycznych, rękawice do masażu, 
21 rękawice do mycia samochodów, rękawice do piekarnika, 
rękawice do polerowania, rękawice do użytku domowego, 
rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze.

(210) 495827 (220) 2019 02 11
(731) KOZAKIEWICZ ADAM BCN SEAWAVE, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) IMMERSIOTERAPIA
(510), (511) 44 terapia w wodzie poprzez nurkowanie.

(210) 497415 (220) 2019 03 20
(731) ELTCRAC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.12, 01.05.25, 
01.13.05, 26.15.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.11.02, 26.11.09, 
26.11.12, 26.13.01

(510), (511) 9 akumulatory energii fotowoltaicznej, obu-
dowy akumulatorów, akumulatory elektryczne, urządzenia 
do ładowania akumulatorów, sygnalizatory akustyczne, 
alarmy elektryczne, urządzenia alarmowe zabezpieczające 
przed kradzieżą [inne niż stosowane w pojazdach], alarmy 
antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, an-
teny, baterie elektryczne, bezpieczniki, cewki elektryczne, 
czytniki optyczne, nośniki magnetyczne, obwody druko-
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wane, obwody scalone, dyski magnetyczne, dzwonki jako 
urządzenia ostrzegające, dzwonki alarmowe elektryczne, 
dzwonki do drzwi elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, 
instalacje elektryczne, transformatory elektryczne, złącza 
do przewodów elektrycznych, głośniki, gwizdki alarmowe 
ostrzegawcze, aparatura do przetwarzania informacji, karty 
magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, czytniki 
kodów kreskowych, komputery, kamery wizyjne, obiektywy 
do kamer wideo, obiektywy jako soczewki, odbiorniki audio 
- wideo, aparaty wideo, klawiatury do komputerów, mode-
my, drukarki, monitory do komputerów, monitory wizyjne, 
kondensatory elektryczne, nadajniki telekomunikacyjne, od-
biorniki radiowe i telewizyjne, ogniwa elektryczne, oporni-
ki elektryczne, przełączniki elektryczne, puszki elektryczne, 
taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, aparaty telefoniczne, telekopiarki, transformatory, 
instalacje elektryczne przeciwwłamaniowe, wtyczki, gniaz-
da elektryczne, wyłączniki elektryczne, wzmacniacze, zamki 
elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, 37 instalo-
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa komputerów, 
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, 
instalowanie i naprawa telefonów, eliminacja zakłóceń w in-
stalacjach elektrycznych, 38 przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej przy pomocy komputerów, transfer strumienio-
wy danych, usługi telewizji kablowej, zlecenia przywoławcze 
za pomocą radia, telefonu lub innych środków komunikacji 
elektronicznej.

(210) 498019 (220) 2019 04 01
(731) PETSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne, artykuły biu-
rowe z wyjątkiem mebli, papier, wyroby z papieru i tektury, 
książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albu-
my, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, 
fotografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy, 
naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publi-
kacje, rysunki, skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakład-
ki do książek, podpórki do książek, koperty, bilety i kupony 
papierowe, kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe 
i do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały introliga-
torskie, artykuły malarskie, materiały z papieru na przyjęcia, 
w tym papier do pakowania prezentów, druki zaproszeń, pa-
pierowe ozdoby, 35 usługi zarządzania w zakresie zamówień 
w handlu, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, 
usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, 
reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama 
prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej 
czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług rekla-
mowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, sprze-
daż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu artykułów piśmienniczych, książek i czasopism, ga-
zet, płyt CD i DVD z filmami i słuchowiskami, oraz z utworami 
muzycznymi, programów komputerowych i gier kompute-
rowych, a także zabawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy, 
sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego, kosmetyków 
i perfum, badania marketingowe, dystrybucja materiałów re-
klamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi re-
klamowe na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i prowa-

dzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, usługi telekomunikacyj-
ne (pośrednictwo w zakresie nabywania), wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem 
powierzchni reklamowych, wynajmowanie nośników rekla-
mowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi za-
opatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów 
promocyjnych i usługi reklamowe, ogłoszenia reklamowe, 
publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, Internetu, Intranetu, reklamy prasowe (przygoto-
wywanie), usługi badania rynku I opinii społecznej, pośred-
nictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych, pośred-
niczenie w zawieraniu transakcji handlowych, prowadzenie 
programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie 
tymczasowych materiałów reklamowych wspomagają-
cych sprzedaż w punkcie handlowym, prenumerata gazet, 
czasopism na rzecz osób trzecich, usługi przeglądu prasy, 
organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach rekla-
mowych i handlowych, usługi marketingowe, usługi w zakre-
sie zarządzania centrum Informacyjnym, przygotowywanie 
audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wyko-
rzystania w reklamie, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, prezento-
wanie usług, oferowanie w mediach produktów dla handlu 
detalicznego, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji 
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej 
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty 
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie 
i systematyzowanie danych do komputerowych baz danych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych i kompu-
terowych bazach danych dla osób trzecich, powielanie do-
kumentów, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
udostępnianie forów internetowych online, 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 organizowa-
nie i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 
organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzi-
nie sztuki, fotografii, rozrywki, zoologii i kynologii, organizo-
wanie loterii, organizowanie i prowadzenie balów, koncertów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, 
organizowanie pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tema-
tycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji, rozrywki, zoologii 
i kynologii, organizowanie wystaw zwierząt, usługi informacji 
o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usługi wydawnicze, 
usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, 
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i perio-
dyków, usługi udostępniania publikacji elektronicznych on-li-
ne, nie do pobierania z sieci komputerowych, publikacja treści 
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, usługi w zakresie edukacji i nauczania, 
usługi w zakresie edukacji i tresury zwierząt, usługi w zakresie 
fotografowania, usługi reporterskie, usługi fotoreportaży, fo-
tografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezen-
tacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje programów 
radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie 
i montaż programów radiowych i telewizyjnych.
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(210) 499588 (220) 2019 05 10
(731) POKORA MARCIN LASOTRONIX, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL AKADEMIA LASEROWA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 10 lasery medyczne, wskaźniki laserowe 
do użytku medycznego, urządzenia transmisyjne wiązki lase-
rowej do użytku medycznego, urządzenia medyczne do po-
prawiania kondycji skóry wykorzystujące laser, urządzenia 
do zastosowania promieniowania laserowego do celów chi-
rurgicznych, urządzenia do zastosowania promieniowania la-
serowego do celów medycznych, urządzenia do zastosowa-
nia promieniowania laserowego do celów dentystycznych, 
skalpele laserowe do celów medycznych, przyrządy lasero-
we do użytku medycznego, obrabiarki laserowe do użytku 
medycznego, lasery półprzewodnikowe do celów medycz-
nych, lasery z możliwością wytwarzania pulsującej wiązki 
laserowej do celów medycznych, lasery zawierające włókna 
optyczne do użytku medycznego, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej związane z następującymi produktami: 
lasery medyczne, wskaźniki laserowe do użytku medyczne-
go, urządzenia transmisyjne wiązki laserowej do użytku me-
dycznego, urządzenia medyczne do poprawiania kondycji 
skóry wykorzystujące laser, urządzenia do zastosowania pro-
mieniowania laserowego do celów chirurgicznych, urządze-
nia do zastosowania promieniowania laserowego do celów 
medycznych, urządzenia do zastosowania promieniowania 
laserowego do celów dentystycznych, skalpele laserowe 
do celów medycznych, przyrządy laserowe do użytku me-
dycznego, obrabiarki laserowe do użytku medycznego, lase-
ry półprzewodnikowe do celów medycznych, lasery z moż-
liwością wytwarzania pulsującej wiązki laserowej do celów 
medycznych, lasery zawierające włókna optyczne do użytku 
medycznego, 41 specjalistyczne szkolenia z wykorzystania 
technik laserowych w medycynie.

(210) 500034 (220) 2019 05 20
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki 
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, pły-
ny do płukania jamy ustnej, zestawy produktów do higieny 
jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie 
jak nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 10 wyroby medyczne, takie jak 
aparaty i instrumenty medyczne, silikonowe plastry żelowe 
do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 500224 (220) 2019 05 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)

(540) Miralo
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobój-
cze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i we-
terynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, 
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, pre-
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty prze-
ciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma-
ceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty 
kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, pla-
stry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składające się z ży-
wych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, pre-
paraty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku 
medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów me-
dycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrun-
kowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, 
plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry 
terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpy-
lacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do ana-
lizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory 
bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów an-
tyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, 
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, implanty chirur-
giczne składające się ze sztucznych materiałów, bransolety 
do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhala-
tory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, 
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do bute-
lek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory 
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów 
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia 
dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii, lekar-
skie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania le-
ków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, 
opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, 
poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty 
chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych spe-
cjalności, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smocz-
ki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki 
do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzy-
kawki do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, 
strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykaw-
ki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki 
do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne nie-
chemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirur-
gii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do bute-
lek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń.



12 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT47/2019

(210) 500227 (220) 2019 05 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Jasnum
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów me-
dycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substan-
cje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herba-
ty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriolo-
giczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty 
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopo-
chodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, 
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, pro-
dukty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni-
czych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, 
bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne skła-
dające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów 
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, 
balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkan-
kowe do celów medycznych, chusteczki do celów me-
dycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, 
gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry 
do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecz-
nicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów 
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do le-
ków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory 
do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do prepara-
tów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające 
się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów me-
dycznych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye 
[aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory 
tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, ban-
daże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek 
dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkuba-
tory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory 
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki 
do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane 
w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemni-
ki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, 
opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, 
przyborniki na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla 
chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do ce-
lów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmie-
nia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, 
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku me-
dycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domacicz-
ne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczo-
teczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia 

wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, ter-
moelektryczne kompresy stosowane w chirurgii, termome-
try do celów medycznych, zamknięcia do butelek do kar-
mienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 500346 (220) 2019 05 28
(731) LEGAL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Legal 24 czyścimy internet

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.16, 24.13.22
(510), (511) 35 wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych na rzecz osób trzecich, wprowadzanie informacji 
do plików komputerowych, przetwarzanie danych i za-
rządzanie nimi, usługi informacyjne oraz public relations 
w zakresie monitorowania wizerunku w Internecie dla osób 
trzecich, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi techniczne polegające na wprowa-
dzaniu danych do Internetu i usuwaniu, usługi techniczne 
umożliwiające monitoring wizerunku w Internecie, 45 usłu-
gi/porady prawne, porady prawne w zakresie ochrony dóbr 
osobistych oraz praw własności intelektualnej, porady w za-
kresie naruszenia prawa autorskiego, porady w zakresie pra-
wa Internetu, porady prawne w zakresie naruszenia prawa 
w Internecie, porady prawne w zakresie ochrony wizerunku 
i reputacji.

(210) 500865 (220) 2019 06 07
(731) STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK 

GDYNIA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKS BAŁTYK GDYNIA 1930

(531) 26.04.03, 03.07.09, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież i obuwie reklamowe m.in. szaliki, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, daszki do czapek, czepki 
kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, ko-
szule, koszulki, nauszniki, skarpety, odzież ze skóry i imita-
cji skóry, obuwie sportowe, 35 usługi reklamowe, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie 
wystaw reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie 
reklam, 36 administrowanie nieruchomościami, zwłaszcza 
obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, widowiskowymi, 
sponsorowanie finansowe, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych i handlowych, 41 informacja o edukacji i rekre-
acji, kultura fizyczna, studia nagrań filmowych i radiowych, 
usługi w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie 
obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, kongresów, konferencji, zjazdów, organizowanie 
zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
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wynajmowanie stadionów, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury, sportu i rekreacji, usługi opracowywania 
ekspertyz i opinii w zakresie sportu i rekreacji, prowadze-
nie serwisu informacyjnego w zakresie statystyki i logistyki 
oraz historii piłkarskich zawodów sportowych, organizacji 
piłkarskich zawodów sportowych i ich wyników, obsługa 
komputerowo - informacyjna i logistyczna technikami cy-
frowymi masowych zawodów sportowo - rekreacyjnych 
a zwłaszcza piłkarskich na potrzeby telewizji, radia oraz 
portalu internetowego, 42  usługi w zakresie projektowania 
grafiki reklamowej o tematyce sportowo - rekreacyjnej.

(210) 501621 (220) 2019 06 27
(731) NOWE POLSKIE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wRealu24

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały i gadżety reklamowe tj. artykuły 
biurowe, w tym: bloczki notatnikowe, organizery do użytku 
biurowego, teczki do użytku biurowego, artykuły i zesta-
wy piśmiennicze, w tym: ołówki, pióra, flamastry i długo-
pisy, drukowane foldery i ulotki informacyjne, publikacje 
reklamowe, afisze, plakaty, piśmiennicze przybory szkolne, 
nalepki i naklejki, pudełka i kubki na materiały piśmienni-
cze, plakietki papierowe, 38 nadawanie programów za po-
średnictwem internetu, emisja filmów za pośrednictwem 
internetu, zapewnianie dostępu do treści umieszczonych 
na stronach i portalach internetowych, transmisje telewi-
zyjne, usługi w zakresie konferencji internetowych, trans-
misje wiadomości i aktualności, 41 produkcja programów 
telewizyjnych, w tym programów telewizyjnych na żywo, 
usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, kongresów, zjazdów i wykładów z dziedziny polityki, 
historii, kultury, religii i edukacji.

(210) 501817 (220) 2019 07 02
(731) ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Źródła

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARAD 15° 60° 15° 15° 120° 90° 45°

(531) 02.09.23, 20.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w hurtowni/ach 
i/lub sklepie/ach oraz za pośrednictwem internetu towarów: 
wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń dla budownictwa 
w tym: rusztowań fasadowych i przestrzennych, rusztowań 
przejezdnych, zsypów do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, 
ogrodzeń docelowych, szalunków stropowych i ściennych, 
drabin przemysłowych i specjalnych, systemów zadaszeń, 
wież wyporowych, wciągarek linowych, wind dekarskich, 

wind towarowo-osobowych, podnośników towarowo-oso-
bowych, usługi dotyczące wszelkiego rodzaju reklam i mar-
ketingu w zakresie: produkowanych towarów, świadczonych 
usług i sprzedawanych towarów.

(210) 501949 (220) 2019 07 08
(731) ZAWADZKA ANNA SZKŁO-SYSTEM, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szkło system

(531) 03.11.01, 03.11.06, 26.11.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe ze szkła, 19 balustra-
dy niemetalowe, dachy niemetalowe, drzwi niemetalowe, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, szkło ala-
bastrowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło 
emaliowane, do celów budowlanych, szkło izolacyjne, szkło 
okienne do użytku w budownictwie, szkło okienne z wyjąt-
kiem stosowanego w pojazdach, zabudowy ze szkła, dachy 
szklane, 20 lustra, szkło srebrzone, witryny ze szkła, 37 mon-
taż drzwi i okien ze szkła, montaż wyposażenia pomieszczeń 
ze szkła.

(210) 502070 (220) 2019 07 09
(731) AUTO-JAKUBOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Świlcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AJ AUTO JAKUBOWSCY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.22, 26.11.12
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem In-
ternetu (sprzedaż on-line): pojazdów mechanicznych, samo-
chodów, części zamiennych do pojazdów mechanicznych, 
części samochodowych, akcesoriów samochodowych, mar-
keting, promocja i reklama w tym: reklama internetowa, rekla-
ma banerowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama 
w mediach społecznościowych, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach: pojazdów mechanicznych, samocho-
dów części samochodowych, akcesoriów samochodowych 
oraz świadczonych usług, administrowanie sprzedażą, usłu-
gi w dziedzinie administrowania działalnością gospodarczą 
w branży motoryzacyjnej, usługi konsultacyjne dotyczące 
zarządzania serwisami motoryzacyjnymi, 36 usługi i infor-
macje finansowe, usługi finansowe związane z handlem sa-
mochodami, usługi finansowania leasingu mechanicznych 
pojazdów i samochodów, usługi finansowe dotyczące ubez-
pieczania mechanicznych pojazdów i samochodów, usługi 
agencji ubezpieczeniowych, usługi szacowania i wyceny 
majątku nieruchomego, usługi doradztwa i pośrednictwa 
związane z ubezpieczeniami od wypadków, pośrednictwo 
w ubezpieczeniach samochodowych, wycena używanych 
samochodów, 37 usługi w zakresie obsługi, konserwacji 
i naprawy pojazdów mechanicznych i samochodów, usługi 
serwisowe pojazdów mechanicznych i samochodów, usłu-
gi regeneracji części zamiennych do pojazdów mechanicz-
nych, silników pojazdów, kompleksowe czyszczenie i mycie 
pojazdów, stacje obsługi pojazdów, 39 usługi wynajmowa-
nia i wypożyczania pojazdów i samochodów.
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(210) 502687 (220) 2019 07 24
(731) TARNOGÓRSKIE BEVERAGE COMPANY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnowskie Góry

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TG TARNOGÓRSKI RZEMIEŚLNICZY BROWAR MIEJSKI 

TARNOGÓRSKIE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na ba-
zie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo bezalko-
holowe, wina bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napo-
je odalkoholizowane, woda, w tym woda mineralna, woda 
mineralizowana, smakowa woda mineralna, woda źródlana, 
woda gazowana, woda niegazowana, woda kokosowa jako 
napój, woda sodowa, woda gazowana wzbogacona wita-
minami, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków 
owocowych, aromatyzowane napoje gazowane, napoje dla 
sportowców, napoje energetyzujące, napoje funkcjonalne 
na bazie wody, napoje izotoniczne, napoje na bazie wody 
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje orzeźwiające, bazy 
do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe preparaty do pro-
dukcji napojów, esencje do produkcji napojów, koktajle bez-
alkoholowe, koncentraty soków owocowych, lemoniada, na-
poje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, preparaty 
rozpuszczalne do sporządzania napojów, syropy do napo-
jów, toniki.

(210) 503143 (220) 2019 08 05
(731) RADLAK SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przysmak Bobra

(531) 03.05.05, 08.01.25, 26.01.15, 03.05.24, 27.05.01
(510), (511) 29 chipsy, chipsy ziemniaczane, chrupki ziem-
niaczane, chipsy warzywne i owocowe, chrupki warzywne 
i owocowe, chipsy sojowe, chipsy bananowe, chipsy jabłko-
we, owoce kandyzowane, owoce puszkowane, orzechy pre-
parowane, orzechy przetworzone, orzeszki przetworzone, 
orzeszki solone, rodzynki, wiórki kokosowe, owoce suszone, 
suszone migdały, suszone orzechy, kandyzowana skórka po-
marańczowa i cytrynowa, suszone daktyle, suszone figi, su-
szone śliwki, suszone morele, owoce lukrowane, 30 pieczy-
wo, produkty mączne, wyroby cukiernicze, żywność na bazie 
mąki, paluszki, paluszki solone, paluszki z sezamem, paluszki 
z makiem, biszkopty, precle, przyprawy, preparaty zbożowe, 
popcorn, popcorn smakowy, pralinki, prażynki, podpłomyki, 
chrupki kukurydziane, chipsy kukurydziane, chrupki kukury-
dziane w polewie, chrupki kukurydziane w polewie czeko-
ladowej, chipsy ryżowe, chipsy tortilla, chipsy taco, słody-
cze, batony czekoladowe, batony zbożowe, ciasta, cukierki, 
czekolada, galaretki owocowe, gofry, herbatniki, 31 orzechy 

świeże, orzeszki świeże, ziarna zbóż, ziarna słonecznika, ziar-
na maku, bakalie, kukurydza, migdały[owoce], sezam jadal-
ny[nieprzetworzony.

(210) 503464 (220) 2019 08 14
(731) KONCEWICZ MICHAŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROŚLEKO

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko sojowe jako namiastka mleka, mle-
ko migdałowe jako namiastka mleka, mleko ryżowe jako 
namiastka mleka, mleko orzechowe jako namiastka mleka, 
mleko roślinne jako namiastka mleka, mleko jaglane jako na-
miastka mleka, mleko zbożowe jako namiastka mleka, mleko 
wegańskie jako namiastka mleka, mleko zbożowe jako na-
miastka mleka.

(210) 503769 (220) 2019 08 26
(731) SEMPRE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cukieteria.pl Źródło słodkości on-line

(531) 27.05.01, 27.05.02, 24.17.02, 27.05.23, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, usługi po-
średnictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicz-
nych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach, sklepach 
internetowych i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem 
strony internetowej towarów takich jak: wyroby piekarnicze, 
cukiernicze i słodycze, czekolada, produkty czekoladowe, 
produkty czekolado-podobne, czekolada do picia, barwniki 
do czekolady, dekoracje czekoladowe, produkty orzechowe, 
musli, orzechy, batony, drinki proteinowe, owoce liofilizowane 
suszone, marcepan, ciasta i produkty w proszku do produkcji 
ciast, herbata, kakao, kawa, aromaty kawowe, sosy do kaw 
i deserów, syropy owocowe i koncentraty smakowe, ozdoby 
i dekoracje cukiernicze, owoce w żelu, stabilizatory do śmie-
tan, mieszanki w proszku do pieczenia ciast, lody spożywcze, 
lody jogurtowe, lody w proszku, pasty smakowe do lodów 
i ciast, proszki, bazy i stabilizatory do lodów, toppingi i sosy 
do deserów, polewy i pasty do lodów, produkty specjalne 
do lodów: zastępniki mleka, dodatki do lodów owocowych 
i sorbetów, mleko w proszku, cukier, koncentraty, emulgatory 
i stabilizatory do produkcji lodów, posypki do lodów, wsady 
owoce i dekoracje owocowe, koncentraty spożywcze, owo-
ce, owoce w żelu, sosy do deserów, wafle rurki do lodów, aro-
maty i esencje do żywności, naturalne aromaty i pasty owo-
cowe, aromaty do ciast, żele i środki zagęszczające, mieszanki 
ciast, mieszanki piekarnicze, dodatki do pieczenia, proszki 
do pieczenia, pieczywo cukiernicze, dodatki i aromaty spo-
żywcze, maszyny, urządzenia, części i akcesoria jako wypo-
sażenie dla kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych 
i lodziarni: formy do pralin i czekolady, urządzenia do cze-
kolady: podgrzewacze do czekolady, dyspensery do pitnej 
czekolady w postaci czekoladziarek, fontanny czekoladowe 
do serwowania płynnej czekolady, fontanny do alkoholu, 
formy do pieczenia ciast i deserów, formy do lodów, formy 
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do wypieków, foremki do wykrawania ciastek i deserów, pa-
pilotki do muffinek i babeczek, podkłady pod torty, termo-
metry gastronomiczne, akcesoria cukiernicze, opakowania 
cukiernicze, słoje i akcesoria do lemoniad, kubki do napojów 
i lodów, sprzęt baristyczny, blendery, granitory i dyspensery 
do napojów, gofrownice i mieszanki, maszyny i wózki do po-
pcornu, urządzenia do hot-dogów, twistery jako urządzenia 
do skręcania ziemniaków, kuchenki elektryczne i gazowe, 
temperówki do czekolady, syfony i ich akcesoria, drukarki 
i tusze spożywcze, folie transferowe, świeczki na torty, top-
pery, szpatuły, gałkownice, kuwety, bańki, wtykacze i kubki 
do lodów, opakowania do artykułów spożywczych, podkła-
dy, serwetki, łopatki i łyżeczki do deserów, książki i czasopi-
sma, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie 
marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe 
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 503853 (220) 2019 08 27
(731) PRODUKCJA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH CONNECTOR 

SPÓŁKA JAWNA MAREK KOCIOK, WOJCIECH 
KONIECZKO, Bytom

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEZ CONNECTOR PRODUKCJA ELEMENTÓW 

ZŁĄCZNYCH

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały kolejowe, metalowe złączne ele-
menty nawierzchni kolejowej lub systemów przytwierdza-
nia szyn, w tym łapki kolejowe, pierścienie sprężyste, śruby, 
nakrętki, wkręty, łapki, podkładki, łubki (nakładki stykowe) 
do szyn, kotwy torowe, szyniaki, poprzeczki torowe,, 20 ele-
menty z tworzyw sztucznych stosowane w nawierzchni ko-
lejowej, w tym przekładki, wkładki i dyble.

(210) 503874 (220) 2019 08 27
(731) EDIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, komputery procesowe, 
obudowy komputerów, 42 usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych, projektowanie komputerów, programowanie 
komputerów.

(210) 503902 (220) 2019 08 28
(731) ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CENTAUR
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), modułowa plat-
forma PKI, 38 przesyłanie wiadomości, transmisja plików 
cyfrowych, 42 aktualizowanie oprogramowania kompute-
rowego.

(210) 503924 (220) 2019 08 28
(731) SARNA PAWEŁ, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fishka fiszka

(531) 11.01.05, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 
29.01.12

(510), (511) 43  usługi cateringu zewnętrznego, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, bary przekąskowe, bary 
sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie żywności i na-
pojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], 
lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla gości, ofero-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ofero-
wanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności 
i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żyw-
ności i napojów w sklepach z pączkami, organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje], pizzerie, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, puby, restauracje sa-
moobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły 
spożywcze, restauracje z grillem, rzeźbienie w jedzeniu, 
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów al-
koholowych, serwowanie napojów w małych browarniach, 
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napo-
jów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
i napojów w sklepach z pączkami, stołówki, usługi barowe, 
usługi barów i restauracji, usługi barów piwnych, usługi ba-
rów z fajkami wodnymi, usługi barów z sokami, usługi bu-
fetów w zakresie barów koktajlowych, usługi degustacji win 
(dostarczanie napojów), usługi herbaciarni, usługi klubów 
nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakre-
sie dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, 
usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych 
[posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi osobi-
stych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi 
prywatnego klubu picia, usługi restauracji serwujących tem-
purę, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usłu-
gi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji szybkiej 
obsługi, usługi restauracji washoku, usługi restauracji hotelo-
wych, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji, 
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usłu-
gi 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 przy-
gotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzeda-
ży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia 
w żywność, usługi świadczone przez bary bistro, winiarnie.

(210) 503935 (220) 2019 08 29
(731) GRATKOWSKA JOANNA PATTERN, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) x pattern
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(531) 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 18 etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia, 
laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki, torby, torby gim-
nastyczne, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, walizki, 
walizki z kółkami, 25 bielizna osobista, bokserki, buty sporto-
we, chustki [apaszki], czapki jako nakrycia głowy, daszki jako 
nakrycia głowy, dzianina [odzież], getry [ochraniacze] zakła-
dane na buty, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kurtki [odzież], 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, leggin-
sy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], nakrycia 
głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, 
odzież, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież 
gotowa, odzież zawierająca substancje odchudzające, okry-
cia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pantofle kąpielowe, 
pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pikowane kurt-
ki [odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 
rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym pal-
cem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchła-
niające pot, spódnice,, spódnico-spodenki, stroje plażowe, 
stroje przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach do noszenia 
na bluzkę, szale, szaliki, szlafroki, 28 artykuły gimnastyczne, 
bumerangi, chusty do jogi, deski do pływania, deskorolki, 
hantle, hulajnogi [zabawki], kapoki do pływania, łyżworolki, 
łyżwy, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], pasy do pływania, pasy na ta-
lię, do ćwiczeń, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy 
do pływania, suspensoria dla sportowców, worki treningo-
we, wrotki, wstążki do gimnastyki artystycznej.

(210) 504016 (220) 2019 09 02
(731) STEGMAN WOJCIECH DIGITAL PARTNER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TI IE INFLUENCERS

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.11
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem Internetu, 
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich na mocy umów, usługi doradcze dotyczące re-
klamy, promocji i marketingu, konsultacje związane z organi-
zacją kampanii promocyjnych na rzecz firm.

(210) 504055 (220) 2019 09 03
(731) SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO ULMEX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ostrów Wielkopolski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULMEX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 20.07.02, 26.03.23, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.12, 26.11.13

(510), (511) 35 archiwizacja dokumentów lub taśm magne-
tycznych [usługi biurowe], przygotowywanie zeznań podat-
kowych i doradztwo podatkowe, doradztwo podatkowe 
[rachunkowość], usługi biurowe, 36 wynajem nieruchomości 
i majątku, 39 magazynowanie dokumentów archiwizowa-
nych, magazynowanie dokumentów, magazynowanie elek-

tronicznych nośników danych lub dokumentów, 41 szkole-
nie dla dorosłych, 42 przechowywanie dokumentów w for-
mie elektronicznej.

(210) 504067 (220) 2019 09 03
(731) DĄBROWSKI WALDEMAR, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) misja-sukces.pl

(531) 02.05.30, 24.17.02, 26.11.05, 26.11.12, 24.15.02, 24.15.08, 
24.17.01, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.12

(510), (511) 35 pomoc i doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, przeprowadzanie testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, konsultacje w zakresie zarządzania firmą 
w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 trening oso-
bisty [szkolenie], coaching, doradztwo zawodowe i coaching 
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], coaching w zakresie 
życia osobistego [life coaching], szkolenia związane z finan-
sami, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life co-
achingu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, na-
uczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, nauczanie, szko-
lenia biznesowe, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, 
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi 
szkoleniowe dla biznesu, szkolenia dla dorosłych, szkolenia 
personelu, doradztwo w zakresie szkoleń, trening rozwoju 
osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne w za-
kresie rozwoju duchowego, kursy rozwijające umiejętności 
konsultacyjne.

(210) 504208 (220) 2019 09 06
(731) RADZISZEWSKI RAFAŁ, Szczawno-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) essenz

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 olejki eteryczne, olejki do masażu, środki per-
fumeryjne i dezodoranty, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji i higieny twarzy, ciała i włosów, farby, kremy, szam-
pony, odżywki i lakiery do włosów, mydła, toniki, mleczka, 
maseczki i kremy do twarzy, mydła, balsamy i olejki do ciała, 
płyny do kąpieli, środki do pielęgnacji jamy ustnej, 29 oleje 
i tłuszcze jadalne.

(210) 504209 (220) 2019 09 08
(731) BROKERS UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brokers Union
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(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo ubezpieczeniowe, organizowa-
nie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi 
ubezpieczeń osobistych, usługi zarządzania ubezpieczenia-
mi, informacja o ubezpieczeniach, ubezpieczeniowe usługi 
brokerskie, usługi agencji ubezpieczeniowej, agencje ubez-
pieczeniowe, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, 
badania w zakresie ubezpieczeń, administracja w zakresie 
ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, podawanie wyso-
kości składek ubezpieczeniowych, podawanie notowań skła-
dek ubezpieczeniowych, skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące ubezpieczeń, usługi doradcze w zakre-
sie ubezpieczeń, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób 
trzecich, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, po-
średnictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, po-
średnictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, udostępnianie 
informacji o działalności ubezpieczeniowej, usługi doradcze 
dotyczące umów ubezpieczeniowych, udzielanie informacji 
dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, po-
średnictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, 
usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie, 
pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na ży-
cie, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, organizowanie 
ubezpieczeń na życie, doradztwo związane z zawieraniem 
ubezpieczeń, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa 
ubezpieczeniowego.

(210) 504212 (220) 2019 09 08
(731) BROKERS UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brokers Union more than insurance

(531) 26.02.07, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo ubezpieczeniowe, organizo-
wanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
usługi ubezpieczeń osobistych, usługi zarządzania ubez-
pieczeniami, informacja o ubezpieczeniach, ubezpiecze-
niowe usługi brokerskie, usługi agencji ubezpieczenio-
wej, agencje ubezpieczeniowe, administrowanie planami 
ubezpieczeniowymi, badania w zakresie ubezpieczeń, 
administracja w zakresie ubezpieczeń, usługi ubezpie-
czeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące życia, podawanie wysokości składek ubezpie-
czeniowych, podawanie notowań składek ubezpieczenio-
wych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
ubezpieczeń, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, usłu-
gi finansowe związane z ubezpieczeniami, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośred-
nictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, udostępnianie 
informacji o działalności ubezpieczeniowej, usługi do-
radcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, udzielanie 
informacji dotyczących obliczania składek ubezpiecze-
niowych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakre-
sie ubezpieczeń, usługi planowania związane z ubezpie-
czeniami na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń 

innych niż na życie, udzielanie informacji online dotyczą-
cych ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, organizowanie ubezpieczeń na życie, doradztwo 
związane z zawieraniem ubezpieczeń, usługi pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego.

(210) 504229 (220) 2019 09 09
(731) NASUTÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nasutów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PRAWDZIWY POKER

(531) 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 9 gry komputerowe, oprogramowanie kompu-
terowe do gier komputerowych, urządzenia do gier kompu-
terowych i telewizyjnych, 28 urządzenia do rozrywki, urzą-
dzenia do gier, w tym automaty zręcznościowe, urządzenia 
do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, 41 rozrywka, 
usługi w zakresie organizowania gier, usługi związane z or-
ganizowaniem i prowadzeniem salonów gier, dyskotek, sal 
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych, nocnych 
klubów, lunaparków, gry oferowane on-line, organizowanie 
loterii, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi 
związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pu-
bów, klubów, hoteli, pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli 
i miejsc noclegowych, przygotowywanie dań na zamówie-
nie, catering.

(210) 504304 (220) 2019 09 10
(731) FINANCE FLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelce Krajeńskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) partner leasingowy

(531) 02.07.23, 02.07.25, 02.07.99, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.06

(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi ban-
kowe, pośrednictwo w usługach finansowych, rozliczanie 
transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych 
sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności 
w Internecie, pożyczki leasingowe, kredyty samochodowe, 
kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, 
leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, analiza 
finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsul-
tacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo 
inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, pośrednic-
two ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieru-
chomości, zarządzanie majątkiem, usługi dzierżawy majątku 
nieruchomego, usługi finansowe związane z leasingiem, 
kupnem, sprzedażą pojazdów, faktoring, ubezpieczenia 
komunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia 
na życie, plany emerytalne, produkty oszczędnościowo-
-ubezpieczeniowe.
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(210) 504305 (220) 2019 09 10
(731) Genericon Pharma GmbH, Graz, AT
(540) (znak słowny)
(540) Solinco
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-
naryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, substan-
cje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, leki 
dla ludzi.

(210) 504306 (220) 2019 09 10
(731) Genericon Pharma GmbH, Graz, AT
(540) (znak słowny)
(540) MultiHAPPY
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-
naryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, substan-
cje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, leki 
dla ludzi.

(210) 504307 (220) 2019 09 10
(731) Genericon Pharma GmbH, Graz, AT
(540) (znak słowny)
(540) Duitam
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-
naryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, substan-
cje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, leki 
dla ludzi.

(210) 504308 (220) 2019 09 10
(731) Genericon Pharma GmbH, Graz, AT
(540) (znak słowny)
(540) MultiBALANS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-
naryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, substan-
cje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, leki 
dla ludzi.

(210) 504316 (220) 2019 09 11
(731) APKA JERZY JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE BEST-CHEM, Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST-CHEM

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zaopatrzenie przedsiębiorstw w produkty 
chemiczne.

(210) 504321 (220) 2019 09 11
(731) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 04.01.03, 04.01.04, 04.01.99, 04.03.03, 04.03.05, 
04.03.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 9 przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowa-
nia i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, 
obrazów i innych danych, magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, nośniki nagrań cyfrowych, karty magnetyczne za-
kodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
taśmy magnetyczne, magnetyczne karty identyfikujące, 
dyski kompaktowe (audio-wideo, CD-ROM-y), komputery, 
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, smartfony 
i ich części, ładowarki, zestawy - słuchawkowe, zestawy gło-
śnomówiące do telefonów, karty telefoniczne do telefonów 
komórkowych, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, sonometry, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, 
14 wyroby jubilerskie, zegarki, 16 artykuły papiernicze, dru-
ki, publikacje drukowane, gazety, publikacje instruktażowe 
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 urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowa-
nia i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, 
obrazów i innych danych, magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, nośniki nagrań cyfrowych, karty magnetyczne za-
kodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
taśmy magnetyczne, magnetyczne karty identyfikujące, dyski 
kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], interfejsy kompute-
rowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pu-
blikacje elektroniczne [moduły ładowalne], modemy, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia nawigacyjne dla 
pojazdów, usługi w zakresie rejestracji, transkrypcji, tworzenia, 
kompilacji, systematyzacji informacji, usługi w zakresie kom-
pilacji danych matematycznych lub statystycznych, badania 
marketingowe, badania i analizy rynku, usługi w zakresie two-
rzenia baz danych, 36 usługi finansowe, 38 telekomunikacja, 
usługi związane z dostępem do internetu, w tym on-line, usłu-
gi łączności telefonicznej, telegraficznej, za pomocą telefonii 
komórkowej, usługi transmisji programów telewizyjnych i ra-
diowych, poczta elektroniczna, usługi w zakresie nagrywania, 
transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania, przecho-
wywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych 
za pomocą środków elektronicznych, terminali komputero-
wych, sieci światłowodowych, kabli, telewizji, transponderów, 
udostępnianie forów i chatroomów internetowych, usługi 
w zakresie wypożyczania czasu dostępu do światowej sieci 
komputerowej, usługi udostępniania połączenia ze świato-
wą siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, informacja 
o wyżej wymienionych usługach, 41 edukacja, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów z dziedzi-
ny telekomunikacji, publikacje elektroniczne on-line książek 
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i periodyków, usługi szkoleniowe w zakresie organizowania 
i prowadzenia pracowni specjalistycznych, 42 projektowanie 
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
systemów komputerowych, technologii informacyjnej, opra-
cowywanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
analizy systemów komputerowych, hosting, usługi konwersji 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(210) 504407 (220) 2019 09 12
(731) AP CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 materiały klejące dla przemysłu budowlanego, 
dodatki chemiczne do zapraw, dodatki chemiczne do użytku 
w naprawie betonu, domieszki do betonu, mieszanki klejące 
na bazie żywic epoksydowych, kleje epoksydowe do użytku 
z betonem, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje, inne 
niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku domowe-
go, kleje do użytku w budownictwie, powłoki do impregna-
cji wodoodpornej [środki chemiczne], preparaty do impre-
gnacji wodoodpornej [środki chemiczne], kity i inne pasty 
do wypełniania, powłoki ochronne do budynków [inne 
niż farby lub oleje], powłoki poliuretanowe [inne niż farby], 
powłoki na bazie nienasyconych żywic poliestrowych, mie-
szanki chemiczne do pielęgnacji betonu, powłoki ochronne 
w płynnej formie do zastosowania na beton [inne niż farby 
lub oleje], preparaty hydrofobowe [chemiczne], 2 materiały 
w postaci powłok do celów budowlanych [farby], mieszaniny 
do naprawy betonu [w postaci farb], powłoki epoksydowe, 
epoksydowe powłoki na betonowe podłogi przemysłowe, 
powłoki poliuretanowe [farby], powłoki akrylowe [farby], po-
włoki ochronne do budynków [farby], mieszaniny do impre-
gnacji wodoodpornej [farby], powłoki do impregnacji wodo-
odpornej [farby], powłoki ochronne w postaci farb do celów 
budowlanych, mieszanki gruntujące, środki gruntujące w po-
staci farb, uszczelniające podkłady gruntowe, wypełniacze 
do powłok gruntowych w postaci farb, powłoki ochronne 
do nakładania w formie płynnej do zastosowania do beto-
nu [farby], powłoki ochronne z właściwościami uszczelnia-
jącymi do betonu [farby], powłoki ochronne o właściwo-
ściach hydrofobowych [farba], 17 materiały izolacyjne dla 
budownictwa, zaprawy izolacyjne, ognioodporne szczeliny 
dylatacyjne, wkładki ekspansyjne do chodnikowych szczelin 
dylatacyjnych, materiały izolacyjne, powłoki izolacyjne, kleje 
izolacyjne, piankowe materiały izolacyjne do użytku w bu-
downictwie, izolacja w postaci pokryć podłogowych, lakiery 
izolacyjne, farby izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, 
19 materiały budowlane (nie z metalu), betonowe materiały 
budowlane, powłoki [materiały budowlane], zaprawy bu-
dowlane, zaprawy klejowe do celów budowlanych, zaprawy 
murarskie odporne na wodę, zaprawy ogniotrwałe, zaprawa 
w płytach, zaprawa do naprawy pęknięć w tynku, zaprawa 
cementowa do zastosowania w budownictwie, preparaty 
wyrównujące [cement lub zaprawa murarska], beton samo-
poziomujący do użytku w budownictwie, kit uszczelniający.

(210) 504409 (220) 2019 09 12
(731) AP CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) AP Chemie
(510), (511) 1 materiały klejące dla przemysłu budowlanego, 
dodatki chemiczne do zapraw, dodatki chemiczne do użytku 
w naprawie betonu, domieszki do betonu, mieszanki klejące 
na bazie żywic epoksydowych, kleje epoksydowe do użytku 
z betonem, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje, inne 
niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku domowe-
go, kleje do użytku w budownictwie, powłoki do impregna-
cji wodoodpornej [środki chemiczne], preparaty do impre-
gnacji wodoodpornej [środki chemiczne], kity i inne pasty 
do wypełniania, powłoki ochronne do budynków [inne 
niż farby lub oleje], powłoki poliuretanowe [inne niż farby], 
powłoki na bazie nienasyconych żywic poliestrowych, mie-
szanki chemiczne do pielęgnacji betonu, powłoki ochronne 
w płynnej formie do zastosowania na beton [inne niż farby 
lub oleje], preparaty hydrofobowe [chemiczne], 2 materiały 
w postaci powłok do celów budowlanych [farby], mieszaniny 
do naprawy betonu [w postaci farb], powłoki epoksydowe, 
epoksydowe powłoki na betonowe podłogi przemysłowe, 
powłoki poliuretanowe [farby], powłoki akrylowe [farby], po-
włoki ochronne do budynków [farby], mieszaniny do impre-
gnacji wodoodpornej [farby], powłoki do impregnacji wodo-
odpornej [farby], powłoki ochronne w postaci farb do celów 
budowlanych, mieszanki gruntujące, środki gruntujące w po-
staci farb, uszczelniające podkłady gruntowe, wypełniacze 
do powłok gruntowych w postaci farb, powłoki ochronne 
do nakładania w formie płynnej do zastosowania do beto-
nu [farby], powłoki ochronne z właściwościami uszczelnia-
jącymi do betonu [farby], powłoki ochronne o właściwo-
ściach hydrofobowych [farba], 17 materiały izolacyjne dla 
budownictwa, zaprawy izolacyjne, ognioodporne szczeliny 
dylatacyjne, wkładki ekspansyjne do chodnikowych szczelin 
dylatacyjnych, materiały izolacyjne, powłoki izolacyjne, kleje 
izolacyjne, piankowe materiały izolacyjne do użytku w bu-
downictwie, izolacja w postaci pokryć podłogowych, lakiery 
izolacyjne, farby izolacyjne, izolacja do celów budowlanych,, 
19 materiały budowlane (nie z metalu), betonowe materiały 
budowlane, powłoki [materiały budowlane], zaprawy bu-
dowlane, zaprawy klejowe do celów budowlanych, zaprawy 
murarskie odporne na wodę, zaprawy ogniotrwałe, zaprawa 
w płytach, zaprawa do naprawy pęknięć w tynku, zaprawa 
cementowa do zastosowania w budownictwie, preparaty 
wyrównujące [cement lub zaprawa murarska], beton samo-
poziomujący do użytku w budownictwie, kit uszczelniający.

(210) 504414 (220) 2019 09 13
(731) Bezzerwizzer Nordic ApS, Hvidovre, DK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIEM LEPIEJ

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obra-
zu, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, automa-
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ty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt prze-
twarzający dane, komputery, oprogramowanie, aplikacje 
do pobrania, gaśnice, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe 
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinko-
we, 41 nauczanie, organizowanie szkoleń, kształcenie, usługi 
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, udostępnianie 
gier komputerowych on-line.

(210) 504477 (220) 2019 09 16
(731) CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tarnowo Podgórne

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Black Water BLACK WATER LINKS TARNOWO 

PODGÓRNE

(531) 03.01.02, 03.01.20, 09.01.10, 24.01.09, 24.01.03, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, wypo-
życzanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, usługi szkoleniowe zapew-
niane przy pomocy symulatorów.

(210) 504479 (220) 2019 09 16
(731) DOLATA MARIA, Szamotuły; DĘBSKI JAROSŁAW, 

Poznań; ALINOWSKI SŁAWOMIR, Góra;  
SZUKAŁA VIOLETTA, Daszewice;  
SETKOWICZ MARCIN, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qarmax

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 płyn przeciw zamarzaniu, płyny hamulcowe, 
preparaty chłodnicze, płyny do chłodnic pojazdów, woda 
demineralizowana, nie do celów medycznych, 3 chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki do czyszczenia 
pojazdów, szampony do pojazdów, wosk samochodowy, 
płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki za-
pachowe do samochodów, detergenty do samochodów, 
środki do polerowania samochodów, preparaty czyszczące 
do samochodów, 4 oleje samochodowe, oleje do silników 
samochodowych, smary samochodowe, 5 odświeżacze 
powietrza, samochodowe odświeżacze powietrza, dezodo-
ranty do samochodów, 35 informacja marketingowa, kam-
panie marketingowe, marketing bezpośredni, marketing 
internetowy, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, publikacja reklam, publikacja tre-
ści reklamowych, reklama, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, reklamy on-line, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi handlu 
detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, 

usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czysz-
czenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akceso-
riów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sma-
rami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie samochodowych 
płynów eksploatacyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie samochodowych płynów eksploatacyjnych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków samochodo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków 
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie che-
mii samochodowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
chemii samochodowej.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 504486 (220) 2019 09 16
(731) KUKIELEWSKA IWONA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MyHappyOcean OPAKOWANIA EKOLOGICZNE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania na żywność.

(210) 504525 (220) 2019 09 17
(731) SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FOODS SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCELIO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 nasiona przetworzone, nasiona jadalne, jadal-
ne nasiona słonecznika, suche nasiona roślin strączkowych, 
chipsy owocowe, chipsy warzywne, chipsy sojowe, przekąski 
na bazie orzechów, przekąski z owoców, przekąski z warzyw, 
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, prze-
kąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie owoców suszonych, owoce suszone, mle-
ko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko 
migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko 
owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, 
mleko sojowe, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzesz-
ków ziemnych do celów kulinarnych, napoje na bazie mleka 
kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje 
na bazie mleka orzechowego, batony na bazie orzechów 
i nasion, 30 wyroby i produkty zbożowe, mąka, makarony, 
pochodne ryżu takie jak: płatki ryżowe, ryż dmuchany, skro-
bia ryżowa, makaron ryżowy, kaszka z mąki ryżowej, mie-
szanki zbożowo-ryżowe, kasze i mieszanki z owocami i wa-
rzywami, płatki zbożowe z otrębami, z amarantusem. z owo-
cami suszonymi i liofilizowanymi, płatki owsiane, płatki 
owsiane z dodatkiem orzechów lub owoców suszonych 
(granola), kukurydza prażona (popcorn), owsianka, owsianka 
bezglutenowa, płatki śniadaniowe, zbożowe artykuły śniada-
niowe: mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożo-
wych i suszonych owoców, produkty śniadaniowe zbożowe 
z dodatkami owoców, mleka, ekstrudatu zbożowego, ekstru-
daty zbożowe z ziaren żyta, pszenicy, amarantusa, siemienia 
lnianego z dodatkiem błonnika, wyroby zbożowe ekspando-
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wane i ekstrudowane: produkty zbożowe z dodatkiem ele-
mentów ekstrudowanych, mieszanki i produkty z ziaren eks-
pandowanych, produkty zbożowe z probiotykami w postaci 
wyselekcjonowanych kultur bakteryjnych lub drożdży, żyw-
ność funkcjonalna i wzbogacona w postaci produktów 
wzbogaconych w nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik 
pokarmowy, skrobię, witaminy i składniki mineralne, probio-
tyki i prebiotyki oraz w postaci produktów zawierających 
obniżoną zawartość cholesterolu, nisko sodowych, nisko-
energetycznych: musli na bazie naturalnych składników po-
chodzenia roślinnego, musli składające się głównie z prepa-
ratów zbożowych chipsy jako produkty zbożowe, chipsy ku-
kurydziane, chipsy ryżowe, przekąski błonnikowe, przekąski 
zbożowe, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski wieloziarniste: przekąski kukurydziane, prze-
kąski na bazie zbóż, przekąski w postaci ciast owocowych, 
przekąski z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane 
z musli: przekąski z mąki zbożowej, sojowej, kukurydzianej, 
ziemniaczanej, chrupki na bazie naturalnych składników po-
chodzenia roślinnego, chrupki ryżowe w kształcie kulek, 
chrupki z pełnego ziarna pszenicy, batony jako wyroby cu-
kiernicze na bazie naturalnych składników pochodzenia ro-
ślinnego, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów 
i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony zbożowe, 
batoniki musli, batoniki owsiane, batony spożywcze na bazie 
zbóż, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, pro-
dukty zbożowe w postaci batonów, wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, batony bezglutenowe, preparaty zbożowe 
składające się z otrębów z owsa, krakersy, krakersy z prepara-
tów zbożowych, krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyro-
by piekarnicze, bułki, chleb, chleb bezglutenowy, chleb 
z ziarnami, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, ciastka ryżowe, ciastka owsiane, kruche 
ciastka (herbatniki), herbatniki zbożowe, ciastka zbożowe 
wypiekane z płatkami i owocami, produkty żywnościowe 
z ryżu, gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, gotowe po-
trawy zawierające ryż, gotowe potrawy zawierające maka-
ron, ryż z warzywami i wołowiną (bibimbap), gotowy ryż 
mrożony z przyprawami i warzywami, ryż kleisty zawijany 
w liście bambusowe, mrożone posiłki składające się z ryżu, 
gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu z dodatkiem 
mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy obiadowe 
składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryby lub 
warzyw, gotowe desery (wyroby piekarnicze), przetworzone 
nasiona do użytku jako przyprawa, przetworzone nasiona 
używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów, su-
szone ziarna pełnego zboża, konserwowane ziarna pełnego 
zboża: gotowane ziarna pełnego zboża, 31 nieprzetworzone 
ziarna do jedzenia, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona 
komosa ryżowa, kukurydza, orzechy, otręby zbożowe, 32 soki 
owocowe, soki warzywne, syropy, napoje na bazie owoców, 
napoje na bazie warzyw, napoje na bazie orzechów i soi, na-
poje proteinowe, napoje dla sportowców, napoje typu smo-
othie zawierające ziarna i owies, napoje na bazie owsa, napo-
je na bazie ryżu, napoje na bazie soi, napoje na bazie gryki, 
35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednic-
twem Internetu oraz rozpowszechnianie reklam na rzecz 
osób trzecich przez Internet z branży związanej z artykułami 
spożywczymi, pokazy towarów na portalu internetowym, 
publikowanie tekstów reklamowych dotyczących branży ar-
tykułów spożywczych, organizowanie targów i wystaw han-
dlowych lub reklamowych dotyczących branży artykułów 
spożywczych, usługi w zakresie handlu i usługi w zakresie 
informacji dla konsumentów zwłaszcza usługi handlu deta-
licznego i hurtowego w sklepach, za pośrednictwem katalo-
gów, środków komunikacji elektronicznej, Internetu (sklepy 
internetowe) z branży artykułów spożywczych, w szczegól-

ności: nasiona przetworzone: nasiona jadalne, jadalne nasio-
na słonecznika, suche nasiona roślin strączkowych, chipsy 
owocowe, chipsy warzywne: chipsy sojowe, przekąski na ba-
zie orzechów, przekąski z owoców, przekąski z warzyw, prze-
kąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski 
na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie soi, prze-
kąski na bazie owoców suszonych, owoce suszone, mleko 
kokosowe: mleko kokosowe do celów kulinarnych: mleko 
migdałowe: mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko 
owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, 
mleko sojowe, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzesz-
ków ziemnych do celów kulinarnych, napoje na bazie mleka 
kokosowego: napoje na bazie mleka migdałowego, napoje 
na bazie mleka orzechowego, wyroby i produkty zbożowe, 
mąka. makarony, pochodne ryżu takie jak: płatki ryżowe, ryż 
dmuchany, skrobia ryżowa, makaron ryżowy, kaszka z mąki 
ryżowej, mieszanki zbożowo-ryżowe: kasze i mieszanki 
z owocami i warzywami, płatki zbożowe z otrębami, z ama-
rantusem, z owocami suszonymi i liofilizowanymi, płatki 
owsiane, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub owoców 
suszonych (granola): kukurydza prażona (popcorn), owsian-
ka, owsianka bezglutenowa, płatki śniadaniowe, zbożowe 
artykuły śniadaniowe, mieszanki spożywcze składające się 
z płatków zbożowych i suszonych owoców, produkty śniada-
niowe zbożowe z dodatkami owoców, mleka, ekstrudatu 
zbożowego, ekstrudaty zbożowe z ziaren żyta, pszenicy, 
amarantusa, siemienia lnianego z dodatkiem błonnika, wyro-
by zbożowe ekspandowane i ekstrudowane, produkty zbo-
żowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych: mieszanki 
i produkty z ziaren ekspandowanych, produkty zbożowe 
z probiotykami w postaci wyselekcjonowanych kultur bakte-
ryjnych lub drożdży, żywność funkcjonalna i wzbogacona 
w postaci produktów wzbogaconych w nienasycone kwasy 
tłuszczowe, błonnik pokarmowy, skrobię, witaminy i składni-
ki mineralne, probiotyki i prebiotyki oraz w postaci produk-
tów zawierających obniżoną zawartość cholesterolu, nisko-
sodowych, niskoenergetycznych, musli na bazie naturalnych 
składników pochodzenia roślinnego, musli składające się 
głównie z preparatów zbożowych chipsy jako produkty zbo-
żowe, chipsy kukurydziane, chipsy ryżowe, przekąski błonni-
kowe, przekąski zbożowe, przekąski wykonane z ryżu, prze-
kąski na bazie ryżu, przekąski wieloziarniste, przekąski kuku-
rydziane, przekąski na bazie zbóż, przekąski w postaci ciast 
owocowych, przekąski z produktów zbożowych, przekąski 
wytwarzane z musli, przekąski z mąki zbożowej, sojowej, ku-
kurydzianej, ziemniaczanej, chrupki na bazie naturalnych 
składników pochodzenia roślinnego, chrupki ryżowe 
w kształcie kulek, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, batony 
jako wyroby cukiernicze na bazie naturalnych składników 
pochodzenia roślinnego, batoniki zawierające mieszankę zia-
ren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), 
batony zbożowe, batoniki musii, batoniki owsiane, batony 
spożywcze na bazie zbóż, batoniki zbożowe będące zamien-
nikami posiłków, produkty zbożowe w postaci batonów, ba-
tony na bazie orzechów i nasion, wysokoproteinowe batoni-
ki zbożowe, batony bezglutenowe, preparaty zbożowe skła-
dające się z otrębów z owsa, krakersy, krakersy z preparatów 
zbożowych, krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyroby 
piekarnicze, bułki, chleb, chleb bezglutenowy, chleb z ziarna-
mi, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i cia-
steczka, ciastka ryżowe, ciastka owsiane, kruche ciastka (her-
batniki), herbatniki zbożowe, ciastka zbożowe wypiekane 
z płatkami i owocami, produkty żywnościowe z ryżu, gotowe 
dania z ryżu, dania na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierają-
ce ryż, gotowe potrawy zawierające makaron, ryż z warzy-
wami i wołowiną (bibimbap), gotowy ryż mrożony z przypra-
wami i warzywami, ryż kleisty zawijany w liście bambusowe, 
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mrożone posiłki składające się z ryżu, gotowy lunch w pudeł-
ku składający się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw: 
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z ryżu, ale również z mięsa, ryby lub warzyw, gotowe desery 
(wyroby piekarnicze), przetworzone nasiona do użytku jako 
przyprawa, przetworzone nasiona używane jako dodatki 
smakowe do żywności i napojów, suszone ziarna pełnego 
zboża, konserwowane ziarna pełnego zboża, gotowane ziar-
na pełnego zboża, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, nie-
przetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, ku-
kurydza, orzechy, otręby zbożowe, soki owocowe, soki wa-
rzywne, syropy, napoje na bazie owoców, napoje na bazie 
warzyw, napoje na bazie orzechów i soi, napoje proteinowe, 
napoje dla sportowców, napoje typu smoothie zawierające 
ziarna i owies, napoje na bazie owsa, napoje na bazie ryżu, 
napoje na bazie soi, napoje na bazie gryki, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządza-
nie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestni-
kom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie 
z rabatowych kart członkowskich.

(210) 504541 (220) 2019 09 17
(731) GRUPA D5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzężawy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grupa D5 Rośnij razem z nami!

(531) 25.03.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt gospodarskich i domo-
wych, pasze, mieszanki paszowe, koncentraty i superkon-
centraty paszowe, prenuksy paszowe, wapno do pasz, śru-
ty poekstrakcyjne, otręby, oleje paszowe, dodatki do pasz 
nie do celów leczniczych, spożywcze pasze wzmacniające 
dla zwierząt, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziar-
na nie ujęte w innych klasach, ziarna jako nasiona i zboże, 
świeże owoce i warzywa, zioła ogrodowe świeże, świeże 
grzyby, rośliny i kwiaty naturalne, żywe zwierzęta, organi-
zmy do hodowli, żywy drób, 35 usługi agencji importowo 
- eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprze-
daży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem 
strony internetowej towarów takich jak: karmy dla zwierząt, 
pasze, mieszanki paszowe, koncentraty paszowe, premiksy 
paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz, materiał siewny, pro-
dukty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna jako nasiona i zboże, 
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, usługi 
marketingowe, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów 
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakre-
sie organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlo-
wych i promocyjnych, doradztwo i pomoc w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
badania rynku.

(210) 504543 (220) 2019 09 17
(731) GLENMARK Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) MONONERW
(510), (511) 5 leki i produkty lecznicze, witaminy, prepara-
ty witaminowe, antybiotyki, antyseptyki, środki do leczenia 
oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki do celów 
farmaceutycznych, minerały do celów leczniczych, mine-

ralne dodatki do żywności, wody mineralne do celów lecz-
niczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty 
wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów lecz-
niczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 504561 (220) 2019 09 18
(731) PROKOP FILIP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCALE

(531) 25.07.05, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, reklama, marketing, projektowanie materiałów rekla-
mowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, wynajem przestrzeni reklamowej, usługi reklamo-
we w tym reklama on-line w sieci komputerowej, admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy interneto-
wej 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, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika-
mi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, 36 agencja nieruchomości, organizowanie 
finansowania projektów budowanych, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarzą-
dzanie nieruchomością, usługi finansowe dotyczące przy-
gotowywania transakcji sprzedaży obiektów budowlanych, 
37 usługi napraw budowlanych, usługi instalacyjne, usługi 
budowlane w szczególności przebudowa lub remont, usługi 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkal-
nych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wieloro-
dzinnych, włączając wieżowce, usługi budowlane związane 
ze wznoszeniem szpitali, szkół, budynków przemysłowych, 
hoteli, sklepów, centrów handlowych, restauracji, budyn-
ków lotnisk, krytych obiektów sportowych, garaży, włączając 
podziemne, magazynów, usługi budowlane związane z bu-
dową dróg kołowych i szynowych, w tym budowa dróg, ulic, 
autostrad, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów, 
roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, 
mostach, wiaduktach lub w tunelach, roboty związane z bu-
dową pasów startowych oraz płyt lotniskowych, budowa 
kolei podziemnych, przejść podziemnych, mostów, wiaduk-
tów, estakad drogowych, kładek dla pieszych, tuneli, usługi 
rozbiórki i przygotowywania terenu pod budowę, w tym 
burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych, 
roboty ziemne, odwadnianie terenu, drenowanie terenów, 
usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, 
wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji budowla-
nych, w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, dźwi-
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gowych, schodów ruchomych, drzwi automatycznych i ob-
rotowych, anten, instalacji odgromowej, izolacji termicznej, 
akustycznej i przeciwwstrząsowej, instalacji przeciwpożaro-
wego systemu zraszającego, instalacji alarmowych i pozo-
stałych instalacji elektrycznych, usługi w zakresie wykończe-
niowych robót budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie 
stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malowa-
nie, szklenie, układanie płytek podłogowych i ściennych ce-
ramicznych, betonowych lub kamiennych, układanie pokryć 
dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne 
mycie budynków, usługi w zakresie specjalistycznych robót 
budowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji i pokryć da-
chowych, instalowanie rynien i rur spustowych, budowa fun-
damentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodo-
chronnych, dźwiękochłonnych, systemów oświetleniowych, 
wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu 
budowlanego, 43 hotele, domy turystyczne, motele, pensjo-
naty, hotele dla zwierząt, rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt 
czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, 
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], organizowanie 
i zakwaterowanie na obozach wakacyjnych, wynajmowanie 
sal na posiedzenia [mityngi, narady], bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], kafeterie, bufety, kawiarnie, restauracje, restau-
racje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wynajem 
urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie dystrybutorów 
wody pitnej, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, wypożyczanie urządzeń do goto-
wania, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wy-
pożyczanie namiotów.

(210) 504564 (220) 2019 09 18
(731) PROKOP FILIP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDEX SZYK

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, reklama, marketing, projektowanie materiałów rekla-
mowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, wynajem przestrzeni reklamowej, usługi reklamo-
we w tym reklama on-line w sieci komputerowej, admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy interneto-
wej 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, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika-
mi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, 36 agencja nieruchomości, organizowanie 
finansowania projektów budowanych, organizowanie wy-

najmu nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarzą-
dzanie nieruchomością, usługi finansowe dotyczące przy-
gotowywania transakcji sprzedaży obiektów budowlanych, 
37 usługi napraw budowlanych, usługi instalacyjne, usługi 
budowlane w szczególności przebudowa lub remont, usługi 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkal-
nych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wieloro-
dzinnych, włączając wieżowce, usługi budowlane związane 
ze wznoszeniem szpitali, szkół, budynków przemysłowych, 
hoteli, sklepów, centrów handlowych, restauracji, budyn-
ków lotnisk, krytych obiektów sportowych, garaży, włączając 
podziemne, magazynów, usługi budowlane związane z bu-
dową dróg kołowych i szynowych, w tym budowa dróg, ulic, 
autostrad, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów, 
roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, 
mostach, wiaduktach lub w tunelach, roboty związane z bu-
dową pasów startowych oraz płyt lotniskowych, budowa 
kolei podziemnych, przejść podziemnych, mostów, wiaduk-
tów, estakad drogowych, kładek dla pieszych, tuneli, usługi 
rozbiórki i przygotowywania terenu pod budowę, w tym 
burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych, 
roboty ziemne, odwadnianie terenu, drenowanie terenów, 
usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, 
wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji budowla-
nych, w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, dźwi-
gowych, schodów ruchomych, drzwi automatycznych i ob-
rotowych, anten, instalacji odgromowej, izolacji termicznej, 
akustycznej i przeciwwstrząsowej, instalacji przeciwpożaro-
wego systemu zraszającego, instalacji alarmowych i pozo-
stałych instalacji elektrycznych, usługi w zakresie wykończe-
niowych robót budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie 
stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malowa-
nie, szklenie, układanie płytek podłogowych i ściennych ce-
ramicznych, betonowych lub kamiennych, układanie pokryć 
dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne 
mycie budynków, usługi w zakresie specjalistycznych robót 
budowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji i pokryć da-
chowych, instalowanie rynien i rur spustowych, budowa fun-
damentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodo-
chronnych, dźwiękochłonnych, systemów oświetleniowych, 
wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu 
budowlanego, 43 hotele, domy turystyczne, motele, pensjo-
naty, hotele dla zwierząt, rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt 
czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, 
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], organizowanie 
i zakwaterowanie na obozach wakacyjnych, wynajmowanie 
sal na posiedzenia [mityngi, narady], bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], kafeterie, bufety, kawiarnie, restauracje, restau-
racje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wynajem 
urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie dystrybutorów 
wody pitnej, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, wypożyczanie urządzeń do goto-
wania, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wy-
pożyczanie namiotów.

(210) 504616 (220) 2019 09 19
(731) KOPIEC JÓZEF, Siedliska
(540) (znak słowny)
(540) Perun Yacht
(510), (511) 12 jachty.
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(210) 504638 (220) 2019 09 20
(731) KEMADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEMADA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, budowa i remonty do-
mów i obiektów przemysłowych.

(210) 504647 (220) 2019 09 20
(731) SIELSKI PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE INTER-S, Międzyborów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) motive

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wy-
roby z żelaza, pojedyncze drobne wyroby metalowe, 8 na-
rzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), narzędzia 
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym) do naprawy i kon-
serwacji, rajberki, mieszadła, szpachle, pace tynkarskie, młot-
ki, szczotki, narzędzia ścierne, noże, tarcze tnące, wiertła, piły, 
9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, taśmy miernicze, oku-
lary ochronne, maski do oddychania inne niż do sztucznego 
oddychania, 16 wałki malarskie, kuwety malarskie, pędzle 
dla malarzy pokojowych, taśmy malarskie, akcesoria malar-
skie zawarte w tej klasie, papier, karton, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, worki na śmieci, folie bąbelkowe 
do pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościo-
wych, cienkie przezroczyste folie samo przylegające do pa-
kowania, folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowa-
nia, markery, pisaki, 17 taśmy maskujące, folie maskujące, kur-
tyny przeciwpyłowe z folii, taśmy przylepne nie do użytku 
biurowego, medycznego czy domowego, taśmy izolacyjne, 
taśmy do izolacji elektrycznej, niemetalowe taśmy uszczel-
niające, taśma uszczelniająca do użytku w samochodach, 
taśma uszczelniająca do użytku domowego, taśmy foliowe 
do izolacji, taśmy samoprzylepne do celów technicznych, 
taśmy, paski i błony klejące, niemetalowe taśmy uszczelnia-
jące przed warunkami atmosferycznymi, niemetalowe taśmy 
uszczelniające do drzwi i okien, taśmy przylepne do użyt-
ku w przemyśle, taśmy powlekane substancjami klejącymi 
do użytku w produkcji, taśmy klejące do zabezpieczania dy-
wanów przed przesuwaniem się, taśmy klejące dwustronne, 
inne niż do użytku domowego, medycznego lub związane-
go z materiałami piśmiennymi, samoprzylepne taśmy do pa-
kowania, inne niż artykuły papiernicze i nie do nie do użytku 
medycznego lub domowego, tworzywa sztuczne w formie 
wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, 
uszczelniające, kity silikonowe, uniwersalne gumowe szczeli-
wa silikonowe, szczeliwa z kauczuku silikonowego, termoizo-
lacja z pianki silikonowej, mieszanki kauczuku silikonowego, 
pianki uszczelniające, materiały izolacyjne wykonane z pianki 
poliuretanowej, materiały izolacyjne wykonane z pianki po-
lietylenowej, materiały izolacyjne, folie wodoodporne z two-
rzyw sztucznych, inne niż do pakowania, folie izolacyjne, 
19 folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 504652 (220) 2019 09 20
(731) Genericon Pharma GmbH, Graz, AT
(540) (znak słowny)
(540) Prostamnic
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-
naryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, substan-
cje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, leki 
dla ludzi.

(210) 504671 (220) 2019 09 20
(731) MAZURKIEWICZ PIOTR MASTER-MED, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTER-MED

(531) 26.01.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne szyny ortopedyczne, 
aparaty do rehabilitacji, łuski ortopedyczne, protezy, gwoź-
dzie i druty chirurgiczne, aparaty i instrumenty chirurgicz-
ne, nosze i łóżka specjalne do celów leczniczych, protezy 
wszczepialne (implantaty), aparaty dystrakcyjno-stabilizu-
jące oraz rehabilitacyjne, 42 analizy i badania techniczne, 
doradztwo w zakresie inżynierii materiałowej, mechaniki 
precyzyjnej, wytrzymałości konstrukcji i doboru materiałów, 
projektowanie konstrukcji urządzeń oraz sprzętu chirurgicz-
nego i ortopedycznego, ekspertyzy inżynieryjne.

(210) 504676 (220) 2019 09 20
(731) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie
(540) (znak słowny)
(540) DAGGER
(510), (511) 12 amortyzatory do rowerów, amortyzatory 
do motocykli, bagażniki rowerowe, bieżniki do opon, bagaż-
niki dla motocykli, blokady kierownicy, błotniki do rowerów, 
błotniki do motocykli, chlapacze [błotniki] do rowerów, czę-
ści konstrukcyjne rowerów, części konstrukcyjne do motocy-
kli, dętki do opon motocykli, dopasowane pokrowce na mo-
tocykle, dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do motocykli, 
dźwignie kontrolne kierownicy [części motocykli], dźwignie 
zmiany biegów [części do motocykli], dzwonki do motocykli, 
dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, elektryczne rowery 
składane, gokarty, hamulce tarczowe, hamulce kierunkowe, 
hulajnogi (pojazdy), hydrauliczne hamulce tarczowe, hamul-
ce do rowerów, kierownice [części do rowerów], klaksony 
rowerowe, klocki hamulcowe [części rowerów], koła zębate 
[części rowerowe], koła rowerowe, koła łańcuchowe do ro-
werów, korby rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, 
kierownice [części motocykli], kierunkowskazy do pojaz-
dów, koła do motocykli, koła do gokartów, koła łańcucho-
we do motocykli, koła zębate do napędów motocyklowych, 
łańcuchy do rowerów, łańcuchy napędowe do motocykli, 
łańcuchy do motocykli, linki hamulcowe do rowerów, linki 
hamulcowe [części motocykli], manetki obrotowe do ro-
werów, metalowe dzwonki do rowerów, manetki obrotowe 
do motocykli, mini rowery, motocykle, motorowery, nóżki 
do rowerów, noski rowerowe, nakładki na szprychy rowero-
we, nakładki na pedały rowerowe, nóżki motocyklowe, obrę-
cze kół do rowerów, obręcze kół do motocykli, ochraniacze 
ubrania na koła do rowerów, oparcia pasażerów do rowerów, 
opony bezdętkowe do rowerów, opony, opony rowerowe, 
opony do rowerów dla dzieci, osłony łańcucha do rowerów, 
opony do motocykli, opony pneumatyczne i dętki do mo-
tocykli, oprawy reflektorów [części motocykli], piasty do kół 
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rowerowych, pedały do rowerów, podpórki do rowerów, 
podpórki do rowerów [części rowerowe], pokrycia siode-
łek rowerów, pokrowce na uchwyty rowerowe, pokrowce 
na siodełka do rowerów, pompki do rowerów, przerzutki 
do rowerów, pedały do motocykli, pedały hamulca [części 
motocykli], podnóżki motocyklowe, podpórki do pojazdów 
jednośladowych, pokrowce na siodełka do motocykli, po-
krowce na siodełka motocyklowe, pompy powietrza do mo-
tocykli, przekładki przednie [części motocykli], przyczepy 
boczne motocyklowe, przewody sprzęgła [części motocykli], 
ramy do rowerów, rowery składane, rowery szosowe, rowery 
trekingowe, rowery na pedały, rowery górskie, rowery elek-
tryczne, rowery dziecięce, rowery dostawcze, rowery, ramio-
na kół do motocykli, ramy do motocykli, silniki do motocykli, 
skutery [pojazdy], siodełka do motocykli, stojaki na motocy-
kle, sakwy rowerowe, quady, siedzenia dziecięce przystoso-
wane do rowerów, silniki do rowerów, siodełka do rowerów, 
sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, stabili-
zatory do rowerów, sygnalizatory kierunkowe do rowerów, 
szprychy do rowerów, tarcze hamulcowe do motocykli, 
taśma na rączki motocyklowe, torby na motocykl, torby ro-
werowe, uchwyty kierownicy [części motocykli], uchwyty 
do mocowania bidonów rowerowych, uchwyty kierownicy 
do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, układy napę-
dowe [części rowerowe], wały korbowe do motocykli, wa-
hacze do motocykli, widełki przednie do motocykli, zestawy 
przerzutek.

(210) 504677 (220) 2019 09 20
(731) JANAS PAWEŁ FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI 

MULTIINTEGRA, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELFEgoR

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi związane z prowadzeniem teatru, 
usługi impresaryjne dla artystów, usługi w zakresie doboru 
obsady aktorskiej do zespołów artystycznych, przedstawień 
teatralnych, imprez rozrywkowych, organizowanie spektakli, 
przedstawienia teatralne, organizacja koncertów, widowisk 
artystycznych, teatru, orkiestry, chóry, zespoły muzyczne, 
43 usługi w zakresie kawiarni, restauracji barów przekąsko-
wych, barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie zapewnienia 
posiłków.

(210) 504680 (220) 2019 09 20
(731) MAZURKIEWICZ PIOTR MASTER-MED, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RR SYSTEM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne szyny ortopedyczne, 
aparaty do rehabilitacji, łuski ortopedyczne, protezy, gwoź-
dzie i druty chirurgiczne, aparaty i instrumenty chirurgicz-
ne, nosze i łóżka specjalne do celów leczniczych, protezy 
wszczepialne (implanty), aparaty dystrakcyjno - stabilizujące 
oraz rehabilitacyjne.

(210) 504681 (220) 2019 09 20
(731) HELM AG, Hamburg, DE
(540) (znak słowny)

(540) Wadera
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, fungicy-
dy, herbicydy.

(210) 504683 (220) 2019 09 20
(731) HELM AG, Hamburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) Podstawa
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, fungicy-
dy, herbicydy.

(210) 504684 (220) 2019 09 20
(731) HELM AG, Hamburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) Basior
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, fungicy-
dy, herbicydy.

(210) 504689 (220) 2019 09 20
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIGLUTEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne 
i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczni-
czych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre-
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów 
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, 
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opa-
trunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki od-
każające, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(210) 504692 (220) 2019 09 20
(731) YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby
(540) (znak słowny)
(540) MOREVIEW CONCEPT
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, materiały metalowe na rusztowania budow-
lane, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszla-
chetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury 
i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji wenty-
lacji i klimatyzacji, haki metalowe, kotwy łączące metalowe, 
wyroby ślusarskie dla budownictwa, okucia metalowe, oku-
cia metalowe stosowane w budownictwie, okucia do drzwi 
i okien metalowe, osprzęt metalowy do drzwi i okien, oścież-
nice metalowe, progi metalowe, ramy do okien metalowe, 
drzwi metalowe, płyty do drzwi metalowe, okucia drzwiowe 
ozdobne metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelek-
tryczne, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, zamknięcia 
drzwiowe eliminujące trzaskanie, bramy metalowe, schody 
metalowe, stopnie schodów metalowe, obudowy schodów 
metalowe, barierki balkonowe metalowe, daszki metalowe, 
pokrycia metalowe dachów, kosze dachowe metalowe, ko-
miny metalowe, gzymsy metalowe, przegrody metalowe, 
stropy metalowe, ściany osłonowe z metalu, ściany meta-
lowe, konstrukcje stalowe, materiały konstrukcyjne metalo-
we, płyty konstrukcyjne metalowe, podłużnice metalowe, 
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kratownice metalowe, szkielety ramowe konstrukcji metalo-
wych, panele konstrukcyjne metalowe, wsporniki metalowe 
dla budownictwa, słupy metalowe, słupy metalowe kon-
strukcyjne, słupy i stemple podporowe metalowe, pomosty 
prefabrykowane metalowe, rusztowania metalowe, okładzi-
ny metalowe, płytki metalowe, metalowe okładziny elewa-
cyjne, żaluzje metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne 
do instalacji solarnych, metalowe konstrukcje nośne szklarni, 
słupy ogłoszeniowe metalowe, szyldy metalowe, znaki dro-
gowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, budowla-
ne konstrukcje aluminiowo - szklane, barierki aluminiowe, 
parapety aluminiowe do okien, kształtowniki aluminiowe, 
profile aluminiowe do mebli, okucia metalowe do mebli, 
kółka samonastawne do mebli metalowe, 19 materiały bu-
dowlane niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalo-
we, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 
płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, płytki niemetalowe dla budow-
nictwa, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
ramy okienne niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny 
drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, 
płyty drzwiowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki 
działowe niemetalowe, szkło budowlane, szkło bezodpry-
skowe, szkło okienne dla budownictwa, budynki przenośne 
niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, 37 usługi 
budowlane, usługi montażowe, montaż rusztowań, montaż 
konstrukcji budowlanych metalowych, aluminiowych i alu-
miniowo - szklanych, montaż ślusarki aluminiowej otworo-
wej w postaci: okien, okien dachowych, drzwi, montaż ścia-
nek działowych i przegród, zabudowa wnętrz, usługi remon-
towe w zakresie stolarki budowlanej, budowa pawilonów 
i sklepów targowych, usługi dekarskie, wykonywanie pokryć 
dachowych, usługi budowlane w zakresie elewacji, montaż 
okładzin szklanych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie 
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa wind, in-
stalowanie konstrukcji metalowych, izolowanie budynków, 
wynajem sprzętu budowlanego.

(210) 504695 (220) 2019 09 20
(731) GOŁĘBSKA-MARCINKIEWICZ MAŁGORZATA P.H.U. 

MARGO, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cascara HERBATA KAWOWA

(531) 05.07.21, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 herbata, kawa, 32 napoje bezalkoholowe, na-
pary.

(210) 504721 (220) 2019 09 23
(731) JANIK KONRAD TRACKMATE, Izabelin C
(540) (znak słowny)
(540) Trackmate
(510), (511) 9 urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i karto-
graficzne, urządzenia do lokalizacji pojazdów, mobilne apli-
kacje, programy komputerowe, programy do przetwarzania 
danych, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, 
platformy oprogramowania komputerowego, oprogramo-
wanie, 39 usługi lokalizacji pojazdów, usługi informacyjne 
związane z lokalizacją towarów, usługi w zakresie nawigacji 
GPS, planowanie tras [usługi nawigacyjne], 42 hosting apli-

kacji mobilnych, hosting stron internetowych, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji 
mobilnych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych, usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące programowania komputerów, usługi w za-
kresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów 
informatycznych, tworzenie programów komputerowych, 
tworzenie programów do przetwarzania danych, usługi do-
radztwa informatycznego.

(210) 504725 (220) 2019 09 23
(731) KRYNICKA IWONA SILVER OFICYNA WYDAWNICZA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUŻY WYGODNY DRUK

(531) 16.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, 41 usługi wydawnicze, usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze).

(210) 504746 (220) 2019 09 24
(731) T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T&T LEGAL

(531) 01.05.02, 01.05.15, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 45 badania prawne, doradztwo prawne, do-
radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo 
w sporach sądowych, licencjonowanie praw własności in-
telektualnej, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady 
prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w proce-
durach prawnych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi radców 
prawnych, porady prawne w zakresie franchisingu.

(210) 504752 (220) 2019 09 23
(731) WOŁOSIUK FILIP HUNA, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUNA CLOTHING

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 kurtki damskie, płaszcze damskie, żakiety 
damskie, sukienki.
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(210) 504802 (220) 2019 09 24
(731) IDEA 2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mokronos Górny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIASTO i farsz PIEROGARNIE

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 29 potrawy na bazie mięsa, potrawy na bazie 
ryb, potrawy na bazie owoców, potrawy na bazie warzyw, 
potrawy na bazie grzybów, 30 mięso w cieście, żywność 
na bazie maku, pierogi, pierogi mrożone, knedle, naleśni-
ki, paszteciki, pierożki ravioli, ciasto do pieczenia, gotowa-
nia i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące pro-
duktów spożywczych, usługi doradcze w zakresie organi-
zacji i zarządzania przedsiębiorstwami gastronomicznymi, 
pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi, gastronomicznymi, tworzenie sieci franchi-
singowych i zarządzanie takimi sieciami, usługi reklamowe, 
organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, usługi 
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, pomoc 
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzo-
wego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontrak-
tu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane 
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, 43 pierogarnie, usługi barowe, bary, bary 
szybkiej obsługi, snack-bary, usługi barowe, usługi mobil-
nych restauracji, usługi restauracyjne, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 504810 (220) 2019 09 24
(731) T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T&T INVESTMENTS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 01.05.02, 
01.05.15

(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, 
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usłu-
gi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, anali-
zy rynku, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, 
badania biznesowe, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, badania rynkowe, 
doradztwo biznesowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, 
dobór personelu [dla osób trzecich], doradztwo w odnie-
sieniu do rekrutacji personelu, doradztwo i informacja do-
tycząca rachunkowości, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachun-
kowość], doradztwo w sprawach zarządzania personelem, 
doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradz-
two w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie 
public relations, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 
doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradz-
two w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie 
usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie 
zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie wydaj-
ności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania 

ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie 
zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w za-
kresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwo w za-
kresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania 
dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w za-
kresie zasobów ludzkich, doradztwo związane z audytem, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo 
związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo związane 
z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo związane z za-
rządzaniem, dostarczanie biznesowych informacji marketin-
gowych, gromadzenie danych, księgowość i rachunkowość, 
negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, ocena 
możliwości dla działalności gospodarczej, ocena potrzeb 
personelu, opracowywanie cv dla osób trzecich, opraco-
wywanie biznesowych danych statystycznych, opracowy-
wanie informacji gospodarczych, opracowywanie informa-
cji handlowych, organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, planowanie strategii marketingowych, or-
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach re-
klamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach handlowych, personel (dobór -) za pomocą metod 
psychotechnicznych, outsourcing [doradztwo biznesowe], 
planowanie podatkowe [rachunkowość], pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie marke-
tingu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania 
stanowisk, pomoc w zarządzaniu personelem, pomoc w za-
rządzaniu sprawami biznesowymi, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospo-
darczą, prognozy i analizy ekonomiczne, prowadzenie księ-
gowości przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych do celów 
administracyjnych, rachunkowość, księgowość i audyt, ra-
porty i badania rynkowe, sporządzanie raportów bizneso-
wych, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi doty-
czące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi marketingowe, 
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi 
public relations, usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, zarządzanie 
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, administro-
wanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 
usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi 
na zasadach franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia biznesowego w zakresie franchisingu, 36 doradcze usłu-
gi zarządzania finansowego, doradztwo dotyczące inwesto-
wania w nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestycji 
kapitałowych, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, 
doradztwo kredytowe, doradztwo podatkowe [nie doty-
czy prowadzenia rachunków], doradztwo w dziedzinie za-
rządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo w zakresie 
podatków dochodowych, działalność finansowa, informa-
cja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
finansów, inwestycje kapitałowe, ocena sytuacji finansowej 
i wystawianie raportów kredytowych, oceny i wyceny finan-
sowe, planowanie i zarządzanie finansowe, poręczenia, po-
średnictwo w sprawach inwestycji finansowych, przelewy 
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, pośrednictwo 
w usługach finansowych, powiernictwo, prognozy finanso-
we, pozyskiwanie kapitału, przekazy pieniężne, sporządza-
nie raportów finansowych, transakcje finansowe, udzielanie 
gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyj-
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na), udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, 
udzielanie informacji inwestycyjnych, usługi doradcze do-
tyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące in-
westycji finansowych, usługi doradcze dotyczące kredytów, 
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi finansowe, pie-
niężne i bankowe, usługi doradcze w zakresie strategii finan-
sowych, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, 
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomo-
ści, usługi finansowe, usługi gwarancyjne, usługi gotówko-
we, czekowe i przekazy pieniężne, usługi podatkowe i cel-
ne, usługi inwestycyjne, usługi konsultingu finansowego, 
usługi pośrednictwa finansowego, usługi reasekuracyjne, 
usługi ubezpieczeniowe, usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie badań ekono-
miczno-finansowych, usługi w zakresie analiz finansowych, 
usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi 
w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi w za-
kresie inwestycji powierniczych, usługi w zakresie obrotu 
finansowego, usługi w zakresie planowania finansowego, 
usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie wy-
ceny nieruchomości, usługi wyceny mienia i majątku, usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, wyceny i anali-
zy finansowe, zarządzanie akcjami, zarządzanie aktywami, 
zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem finansowym, 
handel walutami i wymiana walut, wycena nieruchomości 
[finansowa], administrowanie nieruchomościami, inwesto-
wanie w nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie 
franchisingu, 45 badania prawne, doradztwo prawne, do-
radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo 
w sporach sądowych, licencjonowanie praw własności in-
telektualnej, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady 
prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w proce-
durach prawnych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi radców 
prawnych, porady prawne w zakresie franchisingu.

(210) 504812 (220) 2019 09 24
(731) T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T&T PEOPLE AND WORK GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 01.05.02, 
01.05.15

(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, 
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy 
rynku, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, ba-
dania biznesowe, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, badania rynkowe, doradztwo 
biznesowe, dobór personelu [dla osób trzecich], doradztwo 
w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo i informacja 
dotycząca rachunkowości, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachun-
kowość], doradztwo w sprawach zarządzania personelem, 
doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo 
w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie pu-
blic relations, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, do-
radztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie usług 

reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania marketingowego, doradztwo w zakresie wydajności 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem 
[działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania 
kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące 
obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zasobów ludz-
kich, doradztwo związane z audytem, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, doradztwo związane z rozwojem 
wizerunku firmy, doradztwo związane z wyborem kadry kie-
rowniczej, doradztwo związane z zarządzaniem, dostarcza-
nie biznesowych informacji marketingowych, gromadzenie 
danych, księgowość i rachunkowość, negocjowanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, ocena możliwości dla działalno-
ści gospodarczej, ocena potrzeb personelu, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, opracowywanie biznesowych danych 
statystycznych, opracowywanie informacji gospodarczych, 
opracowywanie informacji handlowych, organizacja targów 
w celach handlowych i reklamowych, planowanie strategii 
marketingowych, organizowanie i prowadzenie targów i wy-
staw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
targów i wystaw w celach handlowych, personel (dobór -) 
za pomocą metod psychotechnicznych, outsourcing [doradz-
two biznesowe], planowanie podatkowe [rachunkowość], 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc 
w zakresie marketingu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu 
i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu personelem, 
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pozy-
skiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością 
gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych do ce-
lów administracyjnych, rachunkowość, księgowość i audyt, 
raporty i badania rynkowe, sporządzanie raportów bizneso-
wych, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi doty-
czące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi marketingowe, 
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi pu-
blic relations, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, administrowanie działal-
nością gospodarczą w zakresie franchisingu, usługi doradcze 
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 
wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie 
franchisingu.

(210) 504813 (220) 2019 09 24
(731) T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T&T TAX

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.05.02, 01.05.15, 26.04.02, 26.04.16, 
26.04.18

(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodar-
czą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, 
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 
analizy rynku, audyt działalności gospodarczej, audyt fi-
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nansowy, badania biznesowe, doradztwo biznesowe, do-
radztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradz-
two podatkowe [rachunkowość], doradztwo w sprawach 
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie marketingu 
biznesowego, doradztwo w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [dzia-
łalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania 
kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania firmą, doradztwo związane z audytem, doradztwo 
związane z przetwarzaniem danych, gromadzenie danych, 
księgowość i rachunkowość, przygotowywanie zeznań po-
datkowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ocena 
potrzeb personelu, opracowywanie CV dla osób trzecich, 
opracowywanie biznesowych danych statystycznych, 
opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywa-
nie informacji handlowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], planowanie podatkowe [rachunkowość], pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarzą-
dzaniu sprawami biznesowymi, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością go-
spodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, prowadze-
nie księgowości przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych 
do celów administracyjnych, rachunkowość, księgowość 
i audyt, raporty i badania rynkowe, sporządzanie rapor-
tów biznesowych, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, 
usługi w zakresie kadr i płac, 36 doradcze usługi zarządzania 
finansowego, doradztwo dotyczące inwestowania w nieru-
chomości, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, 
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo i ana-
liza finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo kre-
dytowe, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia 
rachunków], doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
[finansowym], doradztwo w zakresie podatków dochodo-
wych, działalność finansowa, informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, inwestycje 
kapitałowe, ocena sytuacji finansowej i wystawianie ra-
portów kredytowych, oceny i wyceny finansowe, plano-
wanie i zarządzanie finansowe, poręczenia, pośrednictwo 
w sprawach inwestycji finansowych, przelewy i transakcje 
finansowe oraz usługi płatnicze, pośrednictwo w usługach 
finansowych, powiernictwo, prognozy finansowe, pozyski-
wanie kapitału, przekazy pieniężne, sporządzanie raportów 
finansowych, transakcje finansowe, udzielanie gwarancji 
finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), udzie-
lanie informacji dotyczących usług finansowych, udziela-
nie informacji inwestycyjnych, usługi doradcze dotyczące 
kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji 
finansowych, usługi doradcze dotyczące kredytów, usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze doty-
czące inwestycji kapitałowych, usługi finansowe, pieniężne 
i bankowe, usługi doradcze w zakresie strategii finanso-
wych, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, 
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomo-
ści, usługi finansowe, usługi gwarancyjne, usługi gotówko-
we, czekowe i przekazy pieniężne, usługi podatkowe i cel-
ne, usługi inwestycyjne, usługi konsultingu finansowego, 
usługi pośrednictwa finansowego, usługi reasekuracyjne, 
usługi ubezpieczeniowe, usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie badań ekono-
miczno-finansowych, usługi w zakresie analiz finansowych, 

usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi 
w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi w za-
kresie inwestycji powierniczych, usługi w zakresie obrotu 
finansowego, usługi w zakresie planowania finansowego, 
usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie wy-
ceny nieruchomości, usługi wyceny mienia i majątku, usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, wyceny i anali-
zy finansowe, zarządzanie akcjami, zarządzanie aktywami, 
zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem finansowym, 
handel walutami i wymiana walut, wycena nieruchomości 
[finansowa], administrowanie nieruchomościami, inwesto-
wanie w nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie 
franchisingu, 45 badania prawne, doradztwo prawne, do-
radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo 
w sporach sądowych, licencjonowanie praw własności in-
telektualnej, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady 
prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w proce-
durach prawnych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi radców 
prawnych, porady prawne w zakresie franchisingu.

(210) 504814 (220) 2019 09 24
(731) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH 

FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) AGE ARCHITECT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała 
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapa-
chowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty 
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty 
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, 
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżyw-
cze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony 
do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, 
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów ko-
smetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła 
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające od-
chudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów 
perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki 
do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania 
włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania 
włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po gole-
niu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pre-
paraty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opala-
nia, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty 
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające pre-
paraty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, 
preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, 
serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki 
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające po-
wietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toa-
letowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów kosme-
tycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, 
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żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne 
do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, 
peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i pe-
elingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, 
preparaty do pedicure.

(210) 504816 (220) 2019 09 24
(731) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH 

FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vege beauty menu

(531) 27.05.01, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.18, 26.05.04, 26.05.18
(510), (511) 3 pomady do celów kosmetycznych, patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, ekstrakty perfum, prepa-
raty do depilacji, preparaty kosmetyczne wspomagające 
odchudzanie, mleczko oczyszczające do celów kosmetycz-
nych, olejki do celów kosmetycznych, masła do twarzy i cia-
ła, płyny po goleniu, błyszczyki do ust, maski kosmetyczne, 
bazy do perfum kwiatowych, peelingi do twarzy [kosmety-
ki], preparaty do ochrony włosów przed słońcem, kosmetyki 
do rzęs, dezodoranty i antyperspiranty, sole do kąpieli, ma-
ski do pielęgnacji włosów, wazelina kosmetyczna, mgiełki 
do ciała, preparaty do pedicure, preparaty nawilżające [ko-
smetyczne], preparaty do opalania, serum do włosów, pre-
paraty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], kosmety-
ki upiększające, mydło dezodoryzujące, peelingi złuszczające 
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji stóp, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
lakiery do paznokci, płyny do pielęgnacji włosów, lakiery 
do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki do wło-
sów, pomadki do ust, szminki do ust, preparaty do kąpieli, 
kremy kosmetyczne, masło do rąk i ciała, woda toaletowa, sa-
szetki zapachowe do bielizny, środki do czyszczenia zębów, 
preparaty do makijażu, zestawy kosmetyków, kremy chronią-
ce przed słońcem [kosmetyki], kosmetyki, tusze do rzęs, dez-
odoranty dla ludzi, nielecznicze preparaty do masażu, maści 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, barwniki do celów kosmetycznych, 
olejki do celów perfumeryjnych, żele do stylizacji włosów, 
mydła i żele, odżywki do włosów, produkty perfumeryj-
ne, preparaty do demakijażu, mleczko kosmetyczne, olejki 
do masażu, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, żele 
do włosów, płyny do układania włosów, esencje eteryczne, 
preparaty do golenia, mydła, środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, perfumy, pre-
paraty ściągające do celów kosmetycznych, olejki do kąpieli 
nielecznicze, nielecznicze produkty toaletowe, antyperspi-
ranty w aerozolach, mydełka, płyny kosmetyczne do dema-
kijażu, preparaty do pielęgnacji włosów, olejki toaletowe, se-
rum do celów kosmetycznych, woda kolońska, kremy do rąk, 
preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, balsam odżywczy, aromaty [olejki aromatyczne], 
preparaty do pielęgnacji paznokci.

(210) 504828 (220) 2019 09 25
(731) GALICIA INVESTMENTS-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESSER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 2 farby, farby podkładowe, farby gruntowe, po-
kosty, lakiery, w tym rozpuszczalniki do lakierów, środki zapo-
biegające korozji, w tym powłoki do krycia dachów, powłoki 
zabezpieczające podwozia pojazdów przed korozją i prepa-
raty zabezpieczające do metali, preparaty do konserwacji 
drewna, barwniki do lakierów, zagęszczacze do barwników, 
zagęszczacze do farb, żywice naturalne, folie metalowe, 
17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane 
w produkcji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, włókna 
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, folie z two-
rzyw sztucznych nie do pakowania, materiały wypełniające, 
materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, 19 materiały 
budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe sto-
sowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budowlane 
konstrukcje niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, 
płyty budowlane niemetalowe, kamień budowlany, drewno 
budowlane, szkło budowlane, pomniki niemetalowe.

(210) 504829 (220) 2019 09 25
(731) KR CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KR CENTER producent drzwi

(531) 07.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, drobnica me-
talowa do drzwi, futryny do drzwi metalowe, drzwi i okna 
metalowe, drzwi metalowe, drzwi metalowe do garaży, 
drzwi metalowe do budynków, drzwi metalowe do kas pan-
cernych, drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, 
urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, drzwiowe 
futryny metalowe, drzwiowe ościeżnice metalowe, fra-
mugi drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, klamki 
do drzwi metalowe, klamki z metalu do drzwi, metalowe 
drzwi izolujące, metalowe drzwi do garaży, metalowe ele-
menty drzwi, metalowe obramowania drzwi, metalowe 
okucia do drzwi, metalowe ościeżnice do drzwi, odrzwia 
metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe, 
okucia stalowe, oszklone drzwi metalowe, progi metalowe, 
zamki metalowe, zamki metalowe (inne niż elektryczne), 
zasuwy do drzwi metalowe, zawiasy metalowe, zawiasy 
metalowe do drzwi, 19 drzwi niemetalowe, drzwi oszklone, 
niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwiowe 
ościeżnice niemetalowe, futryny do drzwi nie z metalu, fu-
tryny drzwiowe drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, 
odrzwia niemetalowe, progi niemetalowe, 37 montaż drzwi, 
montaż drzwi i okien, instalacja szkła w cieplarniach, oknach, 
drzwiach i szklarniach, instalacja szkła izolacyjnego w cie-
plarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, naprawa ościeżnic 
drzwiowych, montaż okuć do drzwi, szklenie (obróbka szkła), 
40 usługi stolarskie.
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(210) 504830 (220) 2019 09 25
(731) KR CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Disting drzwi premium

(531) 07.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, drobnica me-
talowa do drzwi, futryny do drzwi metalowe, drzwi i okna 
metalowe, drzwi metalowe, drzwi metalowe do garaży, 
drzwi metalowe do budynków, drzwi metalowe do kas pan-
cernych, drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, 
urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, drzwiowe 
futryny metalowe, drzwiowe ościeżnice - metalowe, fra-
mugi drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, klamki 
do drzwi metalowe, klamki z metalu do drzwi, metalowe 
drzwi izolujące, metalowe drzwi do garaży, metalowe ele-
menty drzwi, metalowe obramowania drzwi, metalowe 
okucia do drzwi, metalowe ościeżnice do drzwi, odrzwia 
metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe, 
okucia stalowe, oszklone drzwi metalowe, progi metalowe, 
zamki metalowe, zamki metalowe inne niż elektryczne, za-
suwy do drzwi metalowe, zawiasy metalowe, zawiasy me-
talowe do drzwi, 19 drzwi niemetalowe, drzwi oszklone, 
niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwiowe 
ościeżnice niemetalowe, futryny do drzwi (nie z metalu), fu-
tryny drzwiowe drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, 
odrzwia niemetalowe, progi niemetalowe, 37 montaż drzwi, 
montaż drzwi i okien, instalacja szkła w cieplarniach, oknach, 
drzwiach i szklarniach, instalacja szkła izolacyjnego w cie-
plarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, naprawa ościeżnic 
drzwiowych, montaż okuć do drzwi, szklenie (obróbka szkła), 
40 usługi stolarskie.

(210) 504842 (220) 2019 09 25
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ ROBERT RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIRPHARMA

(531) 02.09.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, 5 lecznicze płyny do włosów.

(210) 504843 (220) 2019 09 25
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ETOFEXAM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne o działaniu prze-
ciwzapalnym i przeciwbólowym do stosowania miejscowe-
go.

(210) 504844 (220) 2019 09 25
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) CHOLEBIOTIC
(510), (511) 5 preparaty obniżające poziom cholesterolu, 
preparaty wspomagające prawidłową pracę serca.

(210) 504845 (220) 2019 09 25
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ ROBERT RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) esstem

(531) 02.09.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, 5 lecznicze płyny do włosów.

(210) 504846 (220) 2019 09 25
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Oillan
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, 
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, 
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, olejki eteryczne 
go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty prze-
ciwsłoneczne 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, dezodoranty i antyperspiranty, pre-
paraty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgna-
cji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty 
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych 
i leczniczych, sole do kąpieli do celów medycznych, emul-
sje, płyny, oliwki i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów 
leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów lecz-
niczych.

(210) 504847 (220) 2019 09 25
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oillan naturals

(531) 01.15.15, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, 
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliw-
ki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, olejki eteryczne 
go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciw-
słoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji 
ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski ko-
smetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, 
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczni-
czych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole 
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do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki i bal-
samy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, wło-
sów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 504862 (220) 2019 09 25
(731) BUDEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czasław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDEMEX

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 kruszywo, klinkier (kruszywo -), kruszywa wy-
korzystywane do przygotowywania betonu, materiały kru-
szywowe do stosowania w betonie, kostka brukowa, kostka 
kamienna do brukowania i układania nawierzchni, 35 usługi 
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 
37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego, do-
radztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi budowlane 
i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, 
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usuwanie 
gruzu z budynków [usługi budowlane], usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budow-
lane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi inspekcji 
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi 
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, 
doradztwo w zakresie inżynierii wodno - lądowej [usługi 
budowlane], usługi nadzoru budowlanego w zakresie pro-
jektów dotyczących nieruchomości, budowa dróg, budowa 
fundamentów dróg, budowanie dróg kolejowych, budowa 
dróg na zamówienie, kopanie ziemi, usługi w zakresie wyko-
pywania, wynajem maszyn budowlanych, budowa podkła-
dów pod drogi.

(210) 504876 (220) 2019 09 26
(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Boncourt, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK-SERIES R 1890 Rothmans OF LONDON

(531) 29.01.14, 03.01.01, 03.01.02, 03.01.22, 24.01.05, 26.11.02, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.14, 27.05.01

(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, 
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyro-
by tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycz-
nych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla 
palaczy, bibuła papierosowa, glizy papierosowe, filtry pa-
pierosowe, kieszonkowe urządzenia do skręcania papiero-
sów, ręczne urządzenia do umieszczania tytoniu w papie-
rowych glizach, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory 
do użytku w papierosach elektronicznych, produkty tyto-
niowe do podgrzewania.

(210) 504899 (220) 2019 09 26
(731) DOBOSZ MICHAŁ, DOBOSZ TOMASZ DECOFIRE 

GRUPA SPÓŁKA CYWILNA, Mała Wieś
(540) (znak słowny)
(540) SmooKING
(510), (511) 11 grille, piekarniki, piece do opiekania, wędze-
nia i pieczenia, elektryczne suszarki do żywności, urządzenia 
do wędzenia, opiekania i pieczenia, elektryczne urządzenia 
do wędzenia, elektryczne urządzenia do, opiekania i piecze-
nia, rożna.

(210) 504900 (220) 2019 09 26
(731) MIRROR DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER CARS MIRROR

(531) 27.05.01, 26.05.18
(510), (511) 25 odzież, w szczególności koszulki, t-shirty, 
podkoszulki, bluzy, nakrycia głowy, w szczególności czapki 
sportowe.

(210) 504978 (220) 2019 09 30
(731) RBB-STAL SPÓŁKA AKCYJNA, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBB FP (Flatness Premium)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe 
elementy budowlane, budowlane elementy konstrukcyj-
ne z metalu, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe, strukturalne 
elementy budowlane, budowlane materiały metalowe, arty-
kuły metalowe do użytku w budownictwie, arkusze stalowe 
do użytku w budownictwie, balustrady metalowe, barierki 
metalowe, belki metalowe, belki metalowe do celów budow-
lanych, blacha, płyty, arkusze z metalu, blacharskie materiały 
dla budownictwa, płyty metalowe, folia aluminiowa, blacha, 
płyty, arkusze ze stali, dachowe rynny metalowe, pokrycia da-
chowe metalowe, dachówka metalowa, kanały wentylacyjne 
z metalu do budynków, kanały metalowe, gotowe elementy 
budowlane metalowe, drobne wyroby metalowe, drobne 
wyroby żelazne do budynków, drut, pręty z metalu, pręty sta-
lowe, kątowniki metalowe, kształtowniki metalowe, kołnierze 
metalowe, rury i rurki metalowe, schody z metalu, słupy me-
talowe, słupki metalowe, słupy stalowe, maszty, słupy metalo-
we, metalowe profile, listwy metalowe, okładziny metalowe, 
panele metalowe, profile metalowe, bramy metalowe, metale 
nieszlachetne i ich stopy, taśmy metalowe, taśma stalowa, me-
talowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drzwi aluminiowe, 
elementy drzwiowe metalowe, futryny do drzwi metalowe, 
pojemniki metalowe do przechowywania i transportu towa-
rów, stal, stal konstrukcyjna, stal powlekana, stal prętowa, stal 
profilowa, stal w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, stopy 
metali do dalszej produkcji, stopy stali, zbrojeniowe materiały 
do betonu, metalowe, wyroby ze stali.
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(210) 505003 (220) 2019 09 30
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KETOCALM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne dla celów medycznych, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt.

(210) 505004 (220) 2019 09 30
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BIOXYNIUM
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów.

(210) 505005 (220) 2019 09 30
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BIOXYNIUM-COMPLEX
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów.

(210) 505028 (220) 2019 09 30
(731) MALITKA KONRAD, Ostrówiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) microactive C

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane 
do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, witaminy 
do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku 
w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, suple-
menty odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witami-
nowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy diety 
składające się z witamin, suplementy do celów medycznych, 
dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje od-
żywcze, suplementy do celów niemedycznych na bazie 
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, arty-
kuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane 
w substancje odżywcze do celów niemedycznych na bazie 
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, suple-
menty witaminowe, suplementy mineralne, suplementy wi-
taminowo-mineralne, żywność związana ze specjalną dietą 
do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów lecz-
niczych, napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, na-
poje z dodatkami dietetycznymi, tabletki wzbogacone w wi-
taminy i minerały, suplementy diety, leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 505035 (220) 2019 10 01
(731) BUGAJSKA-GRAJCZYK SYLWIA PARTNER SPEDYCJA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PARTNER spedycja

(531) 05.03.06, 05.03.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 
26.04.15, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 39 spedycja, usługi w zakresie transportu dro-
gowego, lotniczego, morskiego i kolejowego, pakowanie 
i składowanie towarów, usługi w zakresie obsługi ładunków 
importowych i eksportowych, usługi agencyjne, doradcze 
i rezerwacyjne w zakresie transportu, magazynowania, pako-
wania towarów, usługi w zakresie przeładunku, magazyno-
wania i przechowywania towarów, usługi w zakresie trans-
portu lądowego obejmujące w szczególności pojazdy spa-
linowe, wynajem pojazdów lądowych, wynajem pociągów, 
holowanie, usługi ratownictwa, wynajem samochodów, 
przewóz ładunków, dostawa towarów drogą lądową, morską, 
powietrzną, usługi kurierskie, usługi pocztowe, usługi czarte-
rowego transportu samochodowego i ciężarowego, usługi 
w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu 
lądowego, morskiego i lotniczego, dostawa i dystrybucja 
energii elektrycznej, zarządzanie ruchem pojazdów dzięki 
zaawansowanym sieciom komunikacyjnym i technologii, 
wypożyczanie palet i kontenerów do składowania towarów, 
wypożyczanie kontenerów magazynowych, przechowywa-
nie pod zamknięciem celnym.

(210) 505037 (220) 2019 10 01
(731) SUPYEYEV VIKTOR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KROSBORDER
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, eyelinery 
[kosmetyki], kosmetyki kolorowe, toniki [kosmetyki], kosme-
tyki upiększające, korektory [kosmetyki], pianki [kosmetyki], 
tipsy [kosmetyki], kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki natu-
ralne, kosmetyki organiczne, olejki mineralne [kosmetyki], 
środki nawilżające [kosmetyki], preparaty samoopalające [ko-
smetyki], kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do sa-
moopalania, balsamy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki 
do rzęs, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, 
płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki do ust, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki dla zwierząt, kremy tonizujące [ko-
smetyki], żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do brwi, 
koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy samoopalające 
[kosmetyki], kosmetyki do włosów, kosmetyki zawierające 
pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki dla 
dzieci, preparaty zmiękczające [kosmetyki], kremy do ciała 
[kosmetyki], kosmetyki blokujące promieniowanie słonecz-
ne, żele po opalaniu [kosmetyki], kosmetyki w formie olej-
ków, zmywacze do paznokci [kosmetyki], kosmetyki w for-
mie mleczek, kremy na noc [kosmetyki], kosmetyki do użyt-
ku osobistego, płyny do twarzy [kosmetyki], błyszczyki 
do ust [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, peelingi 
do twarzy [kosmetyki], produkty powlekające usta [kosmety-
ki], kolorowe kosmetyki do oczu, podkłady do paznokci [ko-
smetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, mleczka 
do opalania [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji urody, 
kosmetyki w postaci różu, kosmetyki koloryzujące do skóry, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki w postaci kre-
mów, kosmetyki w gotowych zestawach, preparaty do sa-
moopalania [kosmetyki], balsamy do opalania [kosmetyki], 
kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, 
toniki do twarzy [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], 
maseczki do skóry [kosmetyki], pudry w kamieniu [kosmety-
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ki], olejki do ciała [kosmetyki], olejki do opalania [kosmetyki], 
kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kolorowe kosme-
tyki dla dzieci, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], zmywacze la-
kieru do paznokci [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry 
[kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki 
przeznaczone do suchej skóry, kremy do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], perełki 
zawierające kosmetyki do kąpieli, olejki do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], ko-
smetyki w formie sproszkowanej [pudry], płyny do mycia 
twarzy [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust [ko-
smetyki], preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], środki 
nawilżające do twarzy [kosmetyki], olejki blokujące promie-
niowanie słoneczne [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry 
[kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], szmin-
ki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], prepa-
raty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], od-
żywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], kosmetyki nie-
lecznicze i preparaty toaletowe, perfumowane kosmetyki 
w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do puderni-
czek [kosmetyki], zestawy kosmetyków, płatki oczyszczające 
nasączone kosmetykami, opakowania uzupełniające do do-
zowników kosmetyków, chusteczki do twarzy nasączane ko-
smetykami, środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], 
maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, kosme-
tyki w postaci cieni do powiek, puder w kamieniu do kom-
paktów [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], papierowe ręczniki do rąk nasą-
czone kosmetykami, brokat w formie sprayu do użytku jako 
kosmetyk, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do ce-
lów medycznych, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, 
olejkami i barwnikami, środki nawilżające przeciw starzeniu 
się do użytku jako kosmetyki, paski do wybielania zębów na-
sączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], bazy 
pod makijaż w postaci past, chusteczki nasączone prepara-
tami do usuwania makijażu, fluid do makijażu, kreda do ma-
kijażu, kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, makijaż 
do podwajania powiek, makijaż teatralny, ołówki do makija-
żu, podkłady do makijażu, preparaty do makijażu, preparaty 
do makijażu twarzy i ciała, produkty do makijażu brwi w po-
staci ołówków i proszków, produkty do makijażu do twarzy 
i ciała, puder do makijażu, puder sypki do makijażu, środki 
do makijażu oczu, środki do usuwania makijażu, żele do ką-
pieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty ko-
smetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, mydła, 
oliwka do ciała, produkty perfumeryjne, nielecznicze pro-
dukty toaletowe, nielecznicze produkty powlekające usta, 
produkty poprawiające teksturę skóry, produkty do perfu-
mowania pomieszczeń, produkty do mycia rąk, produkty 
utrwalające do włosów, produkty kolorowe do policzków, 
produkty oczyszczające do oczu, nielecznicze produkty 
ochronne do ust, produkty kosmetyczne do ochrony ust, 
produkty do golenia w płynie, nielecznicze produkty do pie-
lęgnacji twarzy, produkty do pielęgnacji farbowanych wło-
sów, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, produkty 
do ochrony farbowanych włosów, produkty wodoodporne 
z filtrem przeciwsłonecznym, produkty przeciwsłoneczne 
do ust [kosmetyki], nielecznicze produkty do pielęgnacji nie-
mowląt, produkty do pielęgnacji oczu, nielecznicze, produk-
ty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty do układa-
nia włosów dla mężczyzn, produkty do usuwania farby 
z włosów, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, pro-
dukty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, 
produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku 
kosmetycznego, opakowania uzupełniające do dozowni-
ków, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzu-

pełniające do dozowników, zawierające produkty do utrwa-
lania włosów, produkty do makijażu brwi w postaci ołówków 
i proszków, 25 odzież, odzież ciążowa, odzież narciarska, 
kurtki [odzież], odzież gimnastyczna, odzież treningowa, 
odzież wieczorowa, odzież nieprzemakalna, futra [odzież], 
kombinezony [odzież], odzież rekreacyjna, odzież dżinsowa, 
odzież wiatroszczelna, odzież dziewczęca, odzież robocza, 
body [odzież], swetry [odzież], odzież sportowa, rękawiczki 
[odzież], odzież niemowlęca, paski [odzież], topy [odzież], 
odzież gotowa, szaliki [odzież], odzież skórzana, odzież dzia-
na, odzież futrzana, odzież przeciwdeszczowa, odzież wodo-
odporna, chusty [odzież], garnitury trzyczęściowe [odzież], 
paski skórzane [odzież], kurtki pikowane [odzież], galowa 
odzież wieczorowa, odzież dla chłopców, dzianina [odzież], 
odzież papierowa, wyprawki dziecięce [odzież], rękawiczki 
jako odzież, okrycia wierzchnie [odzież], stroje ludowe 
[odzież], pasy ciążowe [odzież], odzież do spania, odzież 
ze skóry, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież skórzana dla 
motocyklistów, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież 
z imitacji skóry, odzież wojskowa z khaki, opaski na głowę 
[odzież], odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla 
chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież męska, 
damska i dziecięca, obuwie [z wyjątkiem obuwia ortope-
dycznego], tenisówki [obuwie], obuwie sportowe, obuwie 
robocze, obuwie wojskowe, obuwie gumowe, obuwie dla 
niemowląt, obuwie dla dzieci, botki, obuwie do uprawiania 
sportów, obuwie do celów rekreacji, obuwie inne niż sporto-
we, obuwie wykonane z drewna, kalosze [wkładane na obu-
wie], obuwie męskie i damskie, obuwie do łowienia ryb, buty 
skórzane, buty zimowe, buty gimnastyczne, buty motocy-
klowe, buty piłkarskie, buty do jazdy konnej, sandały i buty 
plażowe, buty na płaskim obcasie, buty do prowadzenia sa-
mochodu, buty na wysokim obcasie, buty treningowe [obu-
wie sportowe], buty tenisowe [obuwie sportowe], kolce 
[buty] do biegania, buty do jazdy na rowerze, buty turystycz-
ne [do chodzenia na wycieczki], buty narciarskie i snowboar-
dowe i elementy do nich, nakrycia głowy, szale i chusty 
na głowę, szaliki [odzież], czapki [nakrycia głowy], kapelusze, 
berety, kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez 
wyposażenia, pudełka z kosmetykami do makijażu, sakiewki 
do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych 
rzeczy osobistych, 35 usługi importowo-eksportowe, usługi 
agencji eksportowo-importowych, usługi w zakresie promo-
cji eksportu, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tkaninami, usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z nakryciami głowy, administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi rekla-
mowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, organizowanie 
aukcji internetowych, doradztwo i informacje na temat ob-
sługi klienta, zarządzania produktami oraz cen w serwisach 
internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez 
Internet, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszuki-
warek internetowych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane 
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on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, usługi handlowe online, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa się za pośrednictwem Internetu, reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, organizowanie wystaw i targów w celach handlo-
wych lub reklamowych.

(210) 505045 (220) 2019 10 01
(731) OSTRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PEAKY BARBERS
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji brody, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do stylizacji włosów, pre-
paraty do golenia, 8 brzytwy, nożyczki fryzjerskie, elektrycz-
ne maszynki do strzyżenia włosów, maszynki do strzyżenia 
brody, maszynki do golenia, 25 fartuchy fryzjerskie, peleryny 
fryzjerskie, koszulki, bluzy, kurtki, spodnie, 41 nauka fryzjer-
stwa, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, 
prezentacja produktów w celach szkoleniowych, 44 usługi 
męskich salonów fryzjerskich.

(210) 505046 (220) 2019 10 01
(731) OSTRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2019 PEAKY BARBERS

(531) 26.01.01, 26.01.04, 02.01.01, 02.01.16, 02.01.23, 26.01.14, 
26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 10.05.07, 27.05.01

(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji brody, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do stylizacji włosów, pre-
paraty do golenia, 8 brzytwy, nożyczki fryzjerskie, elektrycz-
ne maszynki do strzyżenia włosów, maszynki do strzyżenia 
brody, maszynki do golenia, 25 fartuchy fryzjerskie, peleryny 
fryzjerskie, koszulki, bluzy, kurtki, spodnie, 41 nauka fryzjer-
stwa, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, 
prezentacja produktów w celach szkoleniowych, 44 usługi 
męskich salonów fryzjerskich.

(210) 505048 (220) 2019 10 01
(731) OSTRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZAWSKA SZKOŁA BARBERINGU

(531) 02.09.23, 10.05.05, 26.01.04, 26.01.14, 25.01.05, 26.11.03, 
26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 02.09.12

(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji brody, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do stylizacji włosów, pre-
paraty do golenia, 8 brzytwy, nożyczki fryzjerskie, elektrycz-
ne maszynki do strzyżenia włosów, maszynki do strzyżenia 
brody, maszynki do golenia, 25 fartuchy fryzjerskie, peleryny 
fryzjerskie, koszulki, bluzy, kurtki, spodnie, 41 nauka fryzjer-
stwa, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, 
prezentacja produktów w celach szkoleniowych, 44 usługi 
męskich salonów fryzjerskich.

(210) 505070 (220) 2019 10 01
(731) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRYTKI & SOS

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 08.07.08, 26.03.01, 
26.03.05, 26.02.01

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi barów i restauracji, usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, usługi przyczep gastrono-
micznych w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 505078 (220) 2019 10 01
(731) GENETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFE NATURE Solutions for life

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki: aerozole, kremy, maści, pianki, pły-
ny, szampony, żele, 5 środki i wyroby medyczne do celów 
leczniczych w postaci: aerozoli, kapsułek, pastylek, płynów, 
proszków, pianek, tabletek, substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, suplementy diety, żywność dietetyczna, 
dietetyczne środki spożywcze o przeznaczeniu leczniczym, 
odczynniki i testy do diagnostyki medycznej, 16 gazety, cza-
sopisma i periodyki reklamowe, 29 produkty spożywcze za-
wierające witaminy i/lub minerały nie przeznaczone do ce-
lów farmaceutycznych lub leczniczych zawarte w tej klasie, 
30 dietetyczne środki spożywcze uzupełniające żywność 
zawarte w tej klasie, 42 projektowanie, tworzenie, admini-
strowanie i utrzymywanie: portali i stron internetowych.

(210) 505087 (220) 2019 10 01
(731) SZCZEPAŃSKI ALEKSANDER JAKUB APARTAMENTY 

BRYZA, Świnoujście
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bryza WYNAJEM APARTAMENTÓW
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(531) 07.01.13, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 wynajmowanie pokoi, wynajmowanie 
kwater, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem zakwate-
rowania na urlop, usługi w zakresie wynajmu pokojów, 
wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wy-
najmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem 
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych, organizowanie zakwaterowania tymczaso-
wego, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacja 
zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwa-
terowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, 
udostępnianie informacji o usługach tymczasowego za-
kwaterowania, udostępnianie informacji o tymczasowym 
zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udzielanie 
informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi 
obiektów gościnnych, usługi rezerwacji pokojów, usługi 
w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie zakwa-
terowania, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania 
tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczaso-
wego w domach i mieszkaniach, organizowanie zakwa-
terowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania 
wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczaso-
wiczów, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla 
gości, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
na wakacje,usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjne-
go, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w miesz-
kaniach wakacyjnych, usługi hotelowe.

(210) 505089 (220) 2019 10 01
(731) SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF PIOTR APARTAMENTY NA 

WYSPIE, Świnoujście
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY na wyspie

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 wynajmowanie pokoi, wynajmowanie 
kwater, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem zakwate-
rowania na urlop, usługi w zakresie wynajmu pokojów, 
wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wy-
najmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem 
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych, organizowanie zakwaterowania tymczaso-
wego, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacja 
zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwa-
terowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, 
udostępnianie informacji o usługach tymczasowego za-
kwaterowania, udostępnianie informacji o tymczasowym 
zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udzielanie 
informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi 
obiektów gościnnych, usługi rezerwacji pokojów, usługi 
w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie zakwa-
terowania, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania 
tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczaso-
wego w domach i mieszkaniach, organizowanie zakwa-

terowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania 
wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczaso-
wiczów, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla 
gości, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
na wakacje,usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjne-
go, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w miesz-
kaniach wakacyjnych, usługi hotelowe.

(210) 505091 (220) 2019 10 01
(731) MIKOŁAJCZAK MARCIN BE SMART LOGISTIC,  

Gorzyce Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE SMART LOGISTIC

(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.11.12, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, transport 
towarów, logistyka transportu, maklerstwo transporto-
we, usługi transportowe, strzeżony transport towarów, 
organizowanie transportu towarów, usługi transportu po-
jazdami, usługi pośrednictwa transportowego, wynajem 
pojazdów transportowych, transport i dostawy towarów, 
dostarczanie informacji dotyczących transportu, usługi 
transportu drogowego ładunków, organizowanie trans-
portu powietrznego ładunków, organizowanie transportu 
morskiego towarów, pakowanie towarów podczas trans-
portu, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi 
agencji transportowej w zakresie organizowania transportu 
towarów, dystrybucja towarów drogą lądową, transport 
pojazdami do ciężkich ładunków, transport towarów w wa-
runkach chłodniczych, kontrola towarów przeznaczonych 
do transportu, udzielanie informacji dotyczących transpor-
tu ładunku, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, 
usługi w zakresie organizowania transportu, usługi dorad-
cze związane z transportem, usługi informacyjne związane 
z transportem, skomputeryzowane planowanie związane 
z transportem, usługi doradztwa związane ze śledzeniem 
towarów podczas transportu jako informacje dotyczące 
transportu, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowa-
nia, udostępnianie danych związanych z metodami trans-
portu, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa 
dotyczących transportu, pośrednictwo w zakresie frachtu 
i transportu, usługi agencyjne w zakresie organizowania 
transportu towarów, usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, usługi w zakresie rezerwacji 
podróży i środków transportu, spedycja, usługi spedycji, 
spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów 
drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską, spe-
dycja towarów drogą lądową, usługi agencji spedycji towa-
rów, usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, usługi spe-
dycji ładunku drogą lądową, magazynowanie, informacja 
o magazynowaniu, usługi związane z magazynowaniem 
towarów, fracht jako przewóz towarów, udzielanie infor-
macji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, 
śledzenie pojazdów do przewozu ładunków przy użyciu 
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania jako 
informacja o transporcie, fracht, załadunek frachtu, pośred-
nictwo frachtowe, usługi frachtu lądowego, usługi agencji 
frachtowych, obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi 
w zakresie cargo i frachtu.



Nr  ZT47/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 37

(210) 505103 (220) 2019 10 02
(731) DIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Melado

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony, mydła i żele, kremy 
ochronne, kosmetyki do pielęgnacji urody, balsamy do ce-
lów kosmetycznych, mus pielęgnacji skóry, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, nielecznicze odżywki do włosów, dezodoran-
ty do użytku osobistego.

(210) 505141 (220) 2019 10 02
(731) WNUK JUSTYNA JUST YOU, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO JUST YOU beauty & permanent makeup

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.03.01, 02.03.23, 26.01.03, 24.17.25
(510), (511) 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi klinik 
kosmetycznych.

(210) 505177 (220) 2019 10 03
(731) GIEGLIS STANISŁAW F.P.H.U. VEGETEX, Zdrojewo
(540) (znak słowny)
(540) Leyden
(510), (511) 11 umywalki łazienkowe, grzejniki łazienkowe, 
instalacje łazienkowe, wanny łazienkowe, armatury łazien-
kowe, akcesoria łazienkowe, wanny łazienkowe, umywalki 
łazienkowe na postumencie, łazienkowe instalacje wodno-
-kanalizacyjne, dysze do aparatury łazienkowej, armatura 
łazienkowa do kontroli wody, rozpylacze nakładane na ba-
terie łazienkowe, umywalki łazienkowe [elementy instalacji 
sanitarnych], instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, in-
stalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, instalacje 
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła 
wody], kabiny kąpielowe, kabiny prysznicowe, kabiny do na-
trysków, obudowy [kabin] do wanien, wanny, wanny prysz-
nicowe, brodziki, bidety, baterie prysznicowe, deski sedeso-
we, drzwi prysznicowe, krany, kurki, krany do wody, pisuary, 
osłony do wanien, prysznice, toalety, zestawy prysznicowe, 
przedmioty służące do wyposażenie łazienek.

(210) 505188 (220) 2019 10 03
(731) GIEGLIS STANISŁAW F.P.H.U. VEGETEX, Zdrojewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Leyden shower & bath

(531) 26.04.04, 26.04.12, 26.04.01, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 11 umywalki łazienkowe, grzejniki łazienkowe, 
instalacje łazienkowe, wanny łazienkowe, armatury łazien-
kowe, akcesoria łazienkowe, wanny łazienkowe, umywalki 
łazienkowe na postumencie, łazienkowe instalacje wodno-
-kanalizacyjne, dysze do aparatury łazienkowej, armatura 
łazienkowa do kontroli wody, rozpylacze nakładane na ba-
terie łazienkowe, umywalki łazienkowe [elementy instalacji 
sanitarnych], instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, in-
stalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, instalacje 
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła 
wody], kabiny kąpielowe, kabiny prysznicowe, kabiny do na-
trysków, obudowy [kabin] do wanien, wanny, wanny prysz-
nicowe, brodziki, bidety, baterie prysznicowe, deski sedeso-
we, drzwi prysznicowe, krany, kurki, krany do wody, pisuary, 
osłony do wanien, prysznice, toalety, zestawy prysznicowe, 
przedmiotu służące do wyposażenie łazienek.

(210) 505189 (220) 2019 10 03
(731) INFO-EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFO-EKSPERT Rok założenia 1992

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, 16 książki, katalogi, 
czasopisma, 35 udostępnienie baz danych informatycznych 
i oprogramowania komputerowego oraz wyceny handlowe, 
42 badania techniczne, opinie i ekspertyzy motoryzacyjne.

(210) 505195 (220) 2019 10 03
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) PROTECT PLUS G12
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych, 
koncentraty płynów chłodniczych do silników spalinowych, 
płyny hamulcowe, środki ułatwiające rozruch silników pojaz-
dów, płyny wspomagające układ kierowniczy.

(210) 505206 (220) 2019 10 04
(731) MEEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bedroombeach

(531) 02.03.05, 02.03.16, 02.03.23, 21.03.10, 27.05.01
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akce-
soria barowe, naczynia do napojów, kufle do piwa, kubki, 
25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, szorty [odzież], odzież 
rekreacyjna, daszki [odzież], odzież sportowa, odzież co-
dzienna, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, 
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koszulki z nadrukiem, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, 
obuwie sportowe, obuwie codziennego użytku, obuwie 
na plażę, 34 zapalniczki dla palaczy, zapalniczki do papie-
rosów, zapalniczki do cygar, 35 usługi marketingowe, usługi 
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, reklama zewnętrzna, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
oraz przez ofertę bezpośrednią: jedzenia, napojów, odzieży, 
obuwia, naczyń do napojów, naczyń do picia, akcesoriów 
barowych, zapalniczek dla palaczy, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, rozrywka, usługi klubowe [rozryw-
ka], rozrywka w postaci koncertów, usługi klubów nocnych 
[rozrywka], rozrywka z udziałem muzyki, usługi klubowe [roz-
rywka lub nauczanie], organizowanie imprez w celach kultu-
ralnych, rozrywkowych i sportowych, informacja o rozrywce, 
43 usługi barowe, bary, koktajlbary, kawiarnie, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, puby, usługi 
w zakresie pubów, serwowanie jedzenia i napojów, serwo-
wanie napojów alkoholowych, przygotowywanie posiłków 
i napojów.

(210) 505239 (220) 2019 10 04
(731) TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wodzisław Śląski

(540) (znak słowny)
(540) WARIAT
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, wody mineralne i ga-
zowane, inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki 
owocowe.

(210) 505261 (220) 2019 10 04
(731) KUDZIA BARTŁOMIEJ BARTU, Grzechynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTU

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 galanteria drewniana (pudełka, skrzynki, po-
jemniki, ozdoby), 21 akcesoria kuchenne drewniane, 22 weł-
na drzewna do wypełniania, 40 grawerowanie, stolarstwo.

(210) 505263 (220) 2019 10 04
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 10.03.11, 25.01.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do użytku 
jako interfejs programowania aplikacji (API) do oprogra-
mowania komputerowego pozwalającego na świadczenie 
usług online w zakresie tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych, tworzenia aplikacji do tworzenia sieci kontaktów 

społecznych oraz wyszukiwania, ładowania, pobierania, 
uzyskiwania dostępu i zarządzania danymi, oprogramowa-
nie komputerowe pozwalające na ładowanie, pobieranie, 
uzyskiwanie dostępu, wysyłanie, wyświetlanie, znakowanie, 
blogowanie, transmisję strumieniową, wysyłanie hiperłączy, 
dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów 
elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i łącznościowych, narzędzia do rozbudowy 
oprogramowania komputerowego, 42 usługi komputerowe, 
mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zare-
jestrowanych użytkowników, w celu organizowania grup 
i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału 
w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społeczno-
ściowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiek-
tów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania 
i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji 
za pośrednictwem sieci łącznościowych, usługi dostawców 
aplikacji (ASP), mianowicie hosting aplikacji oprogramowa-
nia komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi interne-
towego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowa-
nie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, 
transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogo-
wanie, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub jakiekolwiek 
inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji 
za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tym-
czasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przezna-
czonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworze-
nia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, 
wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, 
oraz usługi komputerowe w postaci stron internetowych 
zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez 
użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy 
fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony in-
ternetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom on-
line tworzenie profili osobistych obejmujących informacje 
w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer 
takich informacji na wiele stron internetowych.

(210) 505264 (220) 2019 10 04
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Bielenda TEA POWER Luffa Mask
(510), (511) 3 maseczki do twarzy.

(210) 505271 (220) 2019 10 04
(731) KRÓL TOMASZ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) idp INSTYTUT DOSKONALENIA PRODUKCJI

(531) 15.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, 
skomputeryzowane szkolenia, szkolenie zaawansowane, 
kursy szkoleniowe, wynajmowanie nagranych szkoleń, wy-
znaczanie standardów szkoleń, zapewnianie szkoleń online, 
szkolenie i instruktaż, nauczanie i szkolenia, szkolenia dla 
dorosłych, organizowanie kursów szkoleniowych, wypoży-
czanie materiałów szkoleniowych, organizowanie semina-
riów dotyczących szkoleń, przygotowywanie seminariów 
dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń, organizowanie kon-
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ferencji dotyczących szkoleń, usługi szkoleniowe wspoma-
gane komputerowo, warsztaty w celach szkoleniowych, za-
pewnianie seminariów szkoleniowych online, zapewnianie 
kursów szkoleniowych online, usługi doradcze w zakresie 
szkoleń, usługi w zakresie konferencji, organizowanie i obsłu-
ga konferencji, organizowanie konferencji związanych z biz-
nesem, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizo-
wanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.

(210) 505292 (220) 2019 10 08
(731) ZESPÓŁ BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA SPINNER

(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 baseny kąpielowe (konstrukcje metalowe), 
28 zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], zjeżdżalnie wodne, 
37 obsługa basenów kąpielowych, 39 turystyka [zwiedza-
nie], organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek 
morskich, 41 udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjne-
go, prowadzenie parków wodnych, parki rozrywki, kultura 
fizyczna, informacja o rozrywce, udostępnianie obiektów 
i urządzeń sportowych, informacja o rekreacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organi-
zowanie obozów sportowych, usługi związane z obozami 
wakacyjnymi [rozrywka], informacja o imprezach rozrywko-
wych, 44 łaźnie tureckie, terapeutyczne usługi.

(210) 505293 (220) 2019 10 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POWERMAT 

TADEUSZ BIJAK, MONIKA BIJAK, KRYSTIAN BIJAK 
SPÓŁKA JAWNA, Zawiercie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWERMAT THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.11, 29.01.13
(510), (511) 6 drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut 
ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem 
drutu topikowego], pojemniki do sprężonego gazu lub skro-
plonego powietrza metalowe, 7 awaryjne generatory prądo-
twórcze, betoniarki, brzeszczoty pił [części maszyn], elektrody 
do urządzeń spawalniczych, elektryczne maszyny i urzą-
dzenia do polerowania woskiem, elektryczne sokowirówki, 
elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne wyciskacze 
do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektrycz-
ne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], frezarki, 
generatory elektryczności, kosiarki, kultywatory [maszyny], 
maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, maszy-
ny do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny 
do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do obróbki 
drewna, maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, 

maszyny do robót ziemnych, maszyny do strzyżenia sier-
ści u zwierząt, maszyny do ubijania, maszyny do zszywania, 
maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny 
na sprężone powietrze, maszyny rozpylające, mieszalniki, mik-
sery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, 
młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, narzędzia [czę-
ści maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 
narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, nitownice 
[maszyny], noże [części maszyn], noże elektryczne, nożyce 
elektryczne, odkurzacze, ostrza [części maszyn], ostrza do ko-
siarek, palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, 
piły [maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety 
dozujące klej, elektryczne, pistolety natryskowe do malowa-
nia, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczel-
niającej, podnośniki [urządzenia], podnośniki pneumatyczne, 
podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] 
elektryczne, pompy [maszyny], pompy odśrodkowe, pro-
wadnice do maszyn, przecinarki łukowe, reduktory ciśnienia 
[części maszyn], silniki do łodzi, silniki elektryczne inne niż 
do pojazdów lądowych, silniki napędowe, inne niż do po-
jazdów lądowych, spawarki gazowe, spawarki łukowe, stoły 
do maszyn, stoły do pił [części maszyn], strugarki wzdłużne, 
śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty zasi-
lane elektrycznie, świdry wiertnicze [części maszyn], tokarki, 
torby do odkurzaczy, ubijaki elektryczne, uchwyty wiertarskie 
[części maszyn], urządzenia do czyszczenia, parowe urządze-
nia do malowania, wiertarki ,wiertarki ręczne elektryczne, 
8 brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], dłuta, dobijaki 
do gwoździ, dziurkacze numerujące, frezy [narzędzia], grabie 
[narzędzia], grzechotki (narzędzia ręczne), gwintownice [na-
rzędzia ręczne], imadła, imadła stołowe [przyrządy ręczne], 
kątowniki [narzędzia], klucze [narzędzia], kopaczki [narzędzia 
ręczne], kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], kosy, maszynki 
do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nie-
elektryczne, mieszadła do mieszania farb, młotki [narzędzia 
ręczne], narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia 
ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, obsługiwane 
ręcznie, nitownice [narzędzia ręczne], noże, noże do tapet, 
noże ogrodnicze do przycinania roślin, nożyce, nożyce ogrod-
nicze, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, piły [narzędzia 
ręczne, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, 
przecinaki [narzędzia ręczne], przycinacze do drzew, przy-
cinarki do rur [narzędzia], przyrządy do ostrzenia, przyrządy 
do ostrzenia ostrzy, przyrządy do strzyżenia [ręczne], przy-
rządy tnące [narzędzia ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], 
strugi, szczypce, kleszcze, śrubokręty, nieelektryczne świdry, 
świdry [narzędzia ręczne], zestawy do manicure, elektryczne, 
9 maski ochronne, miarki [przyrządy miernicze], przyłbice 
do spawania, 11 czołówki, elektryczne latarki, grill, grzejniki 
do centralnego ogrzewania, instalacje do filtrowania powie-
trza, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, opalarki, osusza-
cze powietrza, palniki, palniki gazowe, urządzenia do ogrze-
wania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, wentylatory 
elektryczne do użytku osobistego.

(210) 505296 (220) 2019 10 07
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MELACRON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne dla celów medycznych, dietetyczna żywność 
i substancje do celów medycznych, dietetyczna żywność 
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żyw-
ność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
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(210) 505302 (220) 2019 10 07
(731) THALHAMMER TOBIAS, Neubiberg, DE
(540) (znak słowny)
(540) TOBY Z MONACHIUM
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 505310 (220) 2019 10 07
(731) SUTOWSKI KRZYSZTOF, Klawkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A1SORTER

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.14

(510), (511) 7 przenośniki, pasy do przenośników, maszy-
ny do sortowania dla przemysłu, sortownice, pakowarki, 
etykieciarki, podnośniki (windy), sterowniki do windy, pod-
nośniki (urządzenia), urządzenia podnośnikowe, urządzenia 
przeładunkowe do załadunku i wyładunku, podajniki (części 
maszyn, roboty przemysłowe, manipulatory przemysłowe 
(maszyny), kosze samowyładowcze (mechaniczne), 42 ba-
dania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie 
mechaniki, badawczo-rozwojowe (prace) dla osób trzecich, 
usługi doradcze w zakresie technologii, usługi inżynieryjne, 
opracowanie projektów technicznych.

(210) 505321 (220) 2019 10 06
(731) PUPSIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.

(210) 505331 (220) 2019 10 07
(731) EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Euro Eko Polska

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 odbiór, transport i składowanie zużytych 
tłuszczy spożywczych, 40 przetwarzanie zużytych tłuszczy 
spożywczych, recykling odpadów.

(210) 505336 (220) 2019 10 07
(731) VISA BELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĄSKIE Amoloki

(531) 14.07.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, sło-
dycze, cukierki.

(210) 505338 (220) 2019 10 07
(731) ZIELONOGÓRSKI KLUB ŻUŻLOWY W ZIELONEJ 

GÓRZE, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) FALUBAZ
(510), (511) 9 etui na telefony komórkowe, pamięć USB [pen-
drive], okulary przeciwsłoneczne, 14 zegary i zegarki, budziki, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, 18 walizy, torby podróżne, torby, port-
fele i inne artykuły służące do przenoszenia, plecaki, 24 wy-
roby tekstylne, pościel, tekstylne artykuły kąpielowe, wyroby 
tekstylne do wieszania na ścianach, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, paski [odzież], paski skórzane [odzież], krawaty, 
26 smycze [paski] do noszenia, dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 28 artykuły i sprzęt 
sportowy związane ze sportem żużlowym, gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje 
bezalkoholowe, soki, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
za pośrednictwem stron internetowych, następujących to-
warów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów i sprzętu 
sportowego związanych ze sportem żużlowym, gier, zaba-
wek i akcesoriów do zabawy, piwa i produktów piwowar-
skich, napoi bezalkoholowych, wynajem powierzchni, czasu 
i materiałów reklamowych, 37 konserwacja i naprawa sprzę-
tu sportowego, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją sprzętu sportowego, wszystkie ww. usługi 
związane ze sportem żużlowym, 41 usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, usługi klubów sportowych, szkolenia 
sportowe, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie 
zawodów sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, 
organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, wy-
najem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udzielanie infor-
macji związanych ze sportem, wszystkie ww. usługi związa-
ne ze sportem żużlowym.

(210) 505339 (220) 2019 10 07
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) GOOD MISIE
(510), (511) 30 żelki, cukierki, słodycze.

(210) 505342 (220) 2019 10 08
(731) ZIELONY KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zielony koncept architektura krajobrazu

(531) 26.07.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 chirurgia drzew, doradztwo w zakresie pro-
jektowania krajobrazu, doradztwo związane z sadzeniem 
drzew, inwentaryzacja zieleni, ogrodnictwo, ogrodnictwo 
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krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja rabat kwia-
towych, pielęgnacja terenów zieleni, w tym zieleni publicz-
nej, pielęgnacja trawników, projektowanie ogrodów i krajo-
brazów, sadzenie drzew i drzew ogrodowych, sadzenie roślin, 
układanie kwiatów, uprawa roślin, usługi doradcze związane 
z uprawą roślin, usługi ogrodnicze, usługi ponownego zale-
siania, usuwanie roślin, w tym drzew, krzewów i chwastów 
dla ogrodnictwa, wysiew nasion.

(210) 505344 (220) 2019 10 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GULIWER 

ESTKOWSKI, SAWICKI SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk
(540) (znak słowny)
(540) KARTOFLISKO
(510), (511) 29 kiszka ziemniaczana, pasztety na bazie mięsa, 
dania gotowe na bazie ziemniaków, 43 usługi restauracji.

(210) 505354 (220) 2019 10 08
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, maści kosmetyczne, 10 wyroby medyczne dla lu-
dzi w postaci aplikatorów, inhalatorów i rozpylaczy, aerozoli 
do celów medycznych.

(210) 505356 (220) 2019 10 08
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) nivelium med
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, maści kosmetyczne, 10 wyroby medyczne dla lu-
dzi w postaci aplikatorów, inhalatorów i rozpylaczy, aerozoli 
do celów medycznych.

(210) 505357 (220) 2019 10 08
(731) JANKOWSKI FILIP TREDOS, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MOSI
(510), (511) 25 odzież, zwłaszcza odzież damska, w tym 
sukienki, spódniczki, spodnie, koszule, bluzki, swetry, tryko-
ty (ubrania), T-shirty, apaszki [chustki], szale, szaliki, bielizna 
osobista, biustonosze, body [bielizna], gorsety [bielizna dam-
ska], majtki, piżamy, szlafroki, pończochy, rajstopy, skarpetki, 
kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, okrycia wierzchnie 
[odzież], kurtki, płaszcze, etole [futra], paski [odzież], ręka-
wiczki, odzież męska, w tym zwłaszcza koszule, kamizelki, 
garnitury, krawaty, muszki, poszetki, spodnie, swetry, koszu-
le, koszulki, T-shirty, bielizna osobista męska, majtki, piżamy, 
szlafroki, skarpetki, okrycia wierzchnie [odzież], kurtki, płasz-
cze, paski [odzież], rękawiczki, obuwie, zwłaszcza obuwie 
damskie i męskie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż detaliczna dla 
osób trzecich prowadzona przez domy sprzedaży wysyłko-
wej lub przez Internet, zwłaszcza sprzedaż odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, pokazy towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-

daży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów 
odzieżowych, obuwia i nakryć głowy pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepach sta-
cjonarnych i internetowych, import odzieży, obuwia i nakryć 
głowy.

(210) 505359 (220) 2019 10 08
(731) PIOSENKA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Rejs z gwiazdami
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 505363 (220) 2019 10 08
(731) ZADWORNY ZBIGNIEW, Lubkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 ELEMENTS

(531) 01.15.24, 05.01.10, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.13, 26.01.15, 
27.05.01, 27.07.01, 26.11.13

(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czaso-
wy w domkach letniskowych, ośrodkach wczasowych, kem-
pingowych i wypoczynkowych, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych (zakwaterowanie), usługi w zakresie obozów 
sportowych (zakwaterowanie), zapewnianie obiektów i wy-
posażenia kempingowego i wczasowego, wynajmowanie 
sal na zabrania i posiedzenia, wynajmowanie przenośnych 
obiektów noclegowych, w tym domków, namiotów, przy-
czep, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, usługi barowe, 
usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, rezerwacja miejsc noc-
legowych, usługi pensjonatowe, usługi kempingowe, usługi 
domów turystycznych, domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, żłobki dla dzieci, hotele dla zwierząt.

(210) 505364 (220) 2019 10 08
(731) DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GmbH, 

Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) ALEZAXIN
(510), (511) 5 leki przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne.

(210) 505365 (220) 2019 10 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zawiercie

(540) (znak słowny)
(540) YOGO
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe 
nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papie-
rosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, elektro-
niczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji 
nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do in-
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halacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające che-
miczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów 
elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, 
atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery 
do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia pa-
pierosów elektronicznych, naboje do kartridżów do papie-
rosów elektronicznych, płyny do elektronicznych papie-
rosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych  
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aromaty chemicz-
ne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elek-
tronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stoso-
wania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki ete-
ryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne, 
papierosy (filtry do -), filtry do tytoniu, filtry do papierosów, 
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, środ-
ki czyszczące do papierosów elektronicznych, przybory dla 
palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, 
35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośred-
nictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy on-line.

(210) 505367 (220) 2019 10 08
(731) WILCZEK DARIA DARIE, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Darié Daria Wilczek

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, 40 szycie odzieży na miarę, 42 projek-
towanie mody.

(210) 505371 (220) 2019 10 08
(731) SYSKA-JANAS PATRYCJA KAMILA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tuliponczo
(510), (511) 24 kocyki do owijania niemowląt, śpiworki dla 
niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, 25 ociepla-
cze szyi, okrycia wierzchnie (odzież), odzież wierzchnia na złe 
warunki pogodowe, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież 
wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież 
wierzchnia dla chłopców, pelerynki, nakrycia głowy, wyprawki 
dla noworodków, ponczo przeciwdeszczowe.

(210) 505376 (220) 2019 10 08
(731) GREEN FOX SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GF Green Fox

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 czujniki temperatury, czujniki wilgotności, 
regulatory oświetlenia, ciepła, tlenu, temperatury, 21 terra-
ria do uprawy roślin, skrzynie i pojemniki do uprawy roślin, 
dysze zraszające do węży ogrodowych, zraszacze do podle-
wania kwiatów i roślin, spryskiwacze, ogrodnicze pojemniki 
z pasywnie lub aktywnie kontrolowanym systemem nawad-
niania za pomocą kropel do użytku w hodowaniu roślin, 
pojemniki do hodowli hydroponicznej, doniczki na kwiaty 
i rośliny.

(210) 505392 (220) 2019 10 09
(731) MIRSKI BARTOSZ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZALKOHOLOVE

(531) 29.01.13, 27.05.03, 11.03.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 505424 (220) 2019 10 08
(731) NEWONCE.MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.17
(510), (511) 16 czasopisma, czasopisma muzyczne, czaso-
pisma branżowe, 35 reklama w czasopismach, promowanie 
sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów 
promocyjnych w czasopismach, reklamy online, reklamy 
prasowe, reklamy radiowe i telewizyjne, badania w zakresie 
reklamy, usługi w zakresie reklamy, rozpowszechnianie mate-
riałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi do-
radcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, 
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, zawieranie umów w zakresie reklamy i pro-
mocji na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie re-
klamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji 
masowej, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem 
handlowym w zakresie reklamy, usługi relacji z mediami, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektro-
nicznych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, usługi w zakresie zakupu środków 
przekazu [miejsca i czasu w mediach], organizacja i przepro-
wadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie i prze-
prowadzanie wydarzeń promocyjnych, marketing imprez 
i wydarzeń, promowanie wydarzeń specjalnych, agencja 
public relations, organizacja subskrypcji mediów informa-
cyjnych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów spo-
łecznościowych, organizacja promocji przy użyciu mediów 
audiowizualnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, udostępnianie informacji 
biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, usługi promocyjno-marketingowe przy 
użyciu mediów audiowizualnych, usługi w zakresie prezen-
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tacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych 
mediów, produkcja filmów reklamowych, 40 obróbka fil-
mów i obróbka fotograficzna, 41 publikowanie i wydawanie 
czasopism, udostępnianie czasopisma online obejmującego 
informacje w dziedzinie rozrywki, publikowanie czasopism 
elektronicznych i internetowych, organizowanie wydarzeń 
muzycznych i sportowych, organizowanie imprez sporto-
wych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie 
imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez 
edukacyjnych, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wy-
darzeń, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja 
filmów wideo i DVD, produkcja filmów telewizyjnych i kino-
wych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje, bary.

(210) 505436 (220) 2019 10 09
(731) BIURO RACHUNKOWE EPSYLON SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADMIN ACADEMY

(531) 29.01.14, 27.05.17, 26.04.06
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadze-
nia kursów oraz szkoleń dla sędziów turniejowych w grach 
komputerowych, kreowanie wydarzeń i organizowanie za-
wodów e-sportowych, usługi klubowe [rozrywka], usługi 
rozrywkowe.

(210) 505438 (220) 2019 10 09
(731) MAXIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Konsorcjum Energetyczne

(531) 29.01.12, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.13, 17.01.02
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi pro-
jektowania, usługi inżynieryjne, analizy w zakresie inżynierii 
technologicznej, badania inżynieryjne, badania przemysło-
we obiektów technicznych, badania w dziedzinie inżynierii 
elektrycznej, badania w dziedzinie nauki prowadzone przez 
inżynierów, badania w dziedzinie technologii prowadzone 
przez inżynierów, doradztwo techniczne dotyczące testowa-
nia, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, dostarczanie rapor-
tów inżynieryjnych, inżynieria techniczna, konsultacja tech-
niczna w dziedzinie inżynierii środowiska, oceny w dziedzi-
nie nauki wykonywane przez inżynierów, oceny w dziedzinie 
technologii wykonywane przez inżynierów, opracowywanie 
projektów technicznych do projektów budowlanych, osza-
cowania w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów, 
oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane przez in-
żynierów, planowanie projektów technicznych w dziedzinie 
inżynierii, pomiary inżynieryjne, projektowanie techniczne, 
projektowanie techniczne i doradztwo, prowadzenie badań 

inżynierskich, przygotowywanie raportów technicznych, 
przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami 
projektów technicznych do projektów budowlanych, spo-
rządzanie raportów technicznych, studium wykonalności 
technicznej, testy inżynieryjne, udzielanie informacji doty-
czących inżynierii przemysłowej, usługi doradcze w zakresie 
inżynierii przemysłowej, usługi doradcze w zakresie projekto-
wania, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii 
budowlanej, usługi doradztwa technologicznego w zakre-
sie analiz budowy maszyn, usługi inżynieryjne dla branży 
gazowniczej, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji 
gazu ziemnego, usługi inżynieryjne w dziedzinie mocy na-
pędowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii ener-
getycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii śro-
dowiskowej, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, 
usługi w zakresie rysunku technicznego, usługi w zakresie 
projektowania technicznego, usługi w zakresie doradztwa 
technicznego, usługi konsultacyjne w zakresie technolo-
gii, usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia 
w energię, usługi inżynieryjne związane z systemami trans-
portu gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi inżynieryjne w zakre-
sie analizy konstrukcji, miernictwo [pomiary], przeglądy tech-
niczne, oględziny nieruchomości, wykonywanie pomiarów, 
usługi w zakresie przeglądów technicznych, audyt energe-
tyczny, badania i analizy naukowe, badania i opracowywanie 
projektów technicznych, badania nad procesami przemysło-
wymi, badania techniczne, badania techniczne w dziedzinie 
kompensacji emisji dwutlenku węgla, badania w dziedzinie 
energii, doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania za-
nieczyszczeń, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, 
doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo 
związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopa-
trzenia w prąd i energię, ekspertyzy w zakresie technologii, 
pomiary środowiska w obrębie budynków, pomiary, bada-
nia i eksploracja, porady techniczne związane z działaniami 
mającymi na celu oszczędzanie energii, projektowanie i pla-
nowanie techniczne instalacji do ogrzewania, projektowa-
nie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, 
wody i wody ściekowej, projektowanie i opracowywanie sys-
temów do wytwarzania energii regeneracyjnej, projektowa-
nie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie 
i opracowywanie produktów inżynieryjnych, profesjonalne 
doradztwo związane z zachowaniem energii, profesjonal-
ne doradztwo w zakresie dynamiki płynów, sporządzanie 
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, 
rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budyn-
kach, przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, 
przemysłowe analizy i usługi badawcze, świadczenie usług 
pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów 
zanieczyszczenia, usługi analizy biochemicznej przepły-
wu powietrza, udzielanie porad technicznych związanych 
ze środkami oszczędności energii, udzielanie informacji, do-
radztwo i konsultacje w zakresie równoważenia emisji dwu-
tlenku węgla, udzielanie informacji online na temat usług 
analiz i badań przemysłowych, udzielanie informacji na te-
mat usług analiz i badań przemysłowych, usługi doradcze 
dotyczące zużycia energii, usługi doradcze związane z wy-
dajnością energetyczną, usługi liczenia cząstek w przepływa-
jącym powietrzu, usługi laboratoryjne w zakresie testowania 
analitycznego, usługi laboratoryjne w zakresie badań optycz-
nych, usługi laboratoryjne, usługi gromadzenia danych zwią-
zanych z jakością powietrza, usługi doradztwa technolo-
gicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, 
usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi w zakresie 
badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi techno-
logiczne, usługi pomiarowe, usługi oceny pomiarów, usługi 
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obrazowania ultradźwiękowego do celów niemedycznych, 
usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, usługi w za-
kresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie monitorowania 
procesów przemysłowych, audyt jakości, badania środowi-
ska, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, 
nadzór i inspekcja techniczna, usługi analiz i testów związane 
z urządzeniami inżynierii elektrycznej, usługi pomiarów tech-
nicznych, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, 
analizy wykonalności projektu, doradztwo w zakresie pro-
jektów technologicznych, oceny techniczne związane z pro-
jektowaniem, projektowanie instalacji i urządzeń przemysło-
wych, projektowanie ogrzewania, projektowanie naukowe 
i technologiczne, projektowanie systemów pomiarowych, 
projektowanie systemów oświetleniowych, usługi projekto-
wania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami 
do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane 
z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi projektowa-
nia technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, 
usługi projektowania technicznego związane z elektrownia-
mi, usługi technologiczne w zakresie projektowania, usługi 
technologiczne i projektowanie w tym zakresie.

(210) 505457 (220) 2019 10 10
(731) IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOLBEX

(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 1 środki klejące, kleje i preparaty klejące przezna-
czone do przemysłu, materiały klejące dla przemysłu budow-
lanego, preparaty klejące do użytku w budownictwie, kleje 
do płytek, kleje do glazury, terakoty i gresu, kleje do syste-
mów ociepleń, kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje 
do zabezpieczania tynku, kleje do płytek ceramicznych, kleje 
do wykańczania i gruntowania, grunt do ścian, substancje 
chemiczne do czyszczenia zaprawy murarskiej, środki wypie-
rające wilgoć, substancje osuszające do wchłaniania wilgoci, 
preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w mu-
rarstwie [z wyjątkiem farb], mieszanki izolacyjne do ochro-
ny przed wilgocią [inne niż farby], składniki chemiczne dla 
budownictwa, membrany do impregnacji wodoodpornej 
w postaci płynów chemicznych do użytku w budownictwie, 
dodatki chemiczne do gipsu, 2 preparaty do konserwacji 
i zabezpieczania, farby, preparaty w postaci farby, materiały 
w postaci powłok do celów budowlanych [farby], farby ze-
wnętrzne, farby wewnętrzne, powłoki gruntowe, mieszanki 
gruntujące, podkłady, zaprawy farbiarskie, powłoki grzybo-
bójcze w postaci farb, impregnat do zabezpieczania drewna, 
5 preparaty grzybobójcze, preparaty chemiczne do zwalcza-
nia pleśni, 17 materiały izolacyjne, izolacja do celów budow-
lanych, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, 
powłoki przemysłowe do izolacji budynków, wełna mine-
ralna do celów izolacyjnych, materiały izolacyjne z tworzyw 
sztucznych, styropian, materiały hydroizolacje, 19 tynk, tynk 
do użytku w budownictwie, tynk gipsowy, okładziny tynko-
we, ozdobne otynkowanie dekoracyjne, tynki dekoracyjne, 
podkłady tynkarskie, grunt tynkowy (obrzutka), wylewka, 
wylewki podłogowe, wylewki jastrychowe, zaprawy budow-
lane, zaprawa murarska, gotowa mieszanka suchej zaprawy 
murarskiej, zaprawa do naprawy dziur w tynku, masy szpa-
chlowe, beton, cementowe powłoki wzmacniające, gips, gła-
dzie, płyty gipsowe do celów budowlanych, papa dachowa, 

35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie mate-
riałów budowlanych, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w zakresie materiałów hydroizolacyjnych, 
chemii budowlanej, styropianu, pap, usługi doradcze do-
tyczące zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
przedsiębiorstw przemysłowych, 37 budownictwo, budo-
wanie nieruchomości, usługi budowlane, usługi izolacyjne, 
izolacja termiczna budynków, montaż izolacji do budynków, 
izolowanie budynków w trakcie budowy, usługi w zakresie 
remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remon-
tów budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią 
w trakcie ich budowy, 39 transport, transport materiałów bu-
dowlanych, transport cysternami, przechowywanie środków 
chemicznych, magazynowanie, pakowanie i składowanie 
towarów.

(210) 505462 (220) 2019 10 10
(731) WYDAWNICTWO CZELEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGAZYN STOMATOLOGICZNY MS

(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.23, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 16 albumy, czasopisma, druki, gazety, kalenda-
rze, książki, prospekty, publikacje, 41 publikowanie książek 
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, usługi wydawnicze.

(210) 505528 (220) 2019 10 11
(731) PIOTERCZAK ROBERT PIRO, Podkowa Leśna
(540) (znak słowny)
(540) medinova
(510), (511) 10 skarpetki przeciwżylakowe, podkolanówki 
przeciwżylakowe, rajstopy przeciwżylakowe, pończochy 
przeciwżylakowe, pasy poporodowe, 25 bielizna osobista, 
bielizna wyszczuplająca, bielizna modelująca, majtki, gorse-
ty, rajstopy, pończochy, podkolanówki, skarpetki.

(210) 505531 (220) 2019 10 11
(731) GRUSZKA PAULINA ELŻBIETA, Truskolasy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) velado

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży de-
talicznej, hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej artykułów 
wentylacyjnych i akcesoriów dachowych, wywietrzników 
dachowych, kominków wentylacyjnych, wywietrzników, 
czap kominowych, grzebieni okapowych, nasad komino-
wych, kołnierzy i pierścieni redukcyjnych, złączek do da-
chowych elementów kominkowych, rur przyłączeniowych 
do systemów oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych, odsysaczy spalin, urządzeń filtrowentylacyjnych, ry-
nien metalowych oraz z tworzywa, uchwytów rynnowych, 
podbitek z tworzywa.
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(210) 505532 (220) 2019 10 11
(731) PROPERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowny)
(540) PROPERCO
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, pomoc 
w zakupie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące po-
średnictwa w obrocie i wynajmie nieruchomości, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, usługi przygotowawcze 
dotyczące nabywania nieruchomości, doradztwo w dziedzi-
nie zakupu nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nie-
ruchomości mieszkaniowych, udzielanie informacji dotyczą-
cych rynku nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, pośrednictwo w udzielaniu informacji in-
ternetowych dotyczących kwestii nieruchomości, admini-
strowanie nieruchomościami, analizy w zakresie inwestycji, 
analizy rynków nieruchomości i doradztwo dla inwestorów 
w branży nieruchomości, pośrednictwo w kredytach finan-
sowych, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, 
pośrednictwo w umowach kredytowych.

(210) 505545 (220) 2019 10 14
(731) WAW PROJEKT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.01.06, 
26.01.01, 26.01.05

(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], arty-
kuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wy-
stawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papie-
ru, broszury, broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, 
cenniki, długopisy, druki, drukowane ulotki informacyjne, 
drukowany materiał promocyjny, fotografie, kalendarze, 
katalogi, książki adresowe, materiały drukowane, notesy, 
papierowe materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje 
drukowane, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, 
segregatory, teczki papierowe na dokumenty, ulotki re-
klamowe, zaproszenia, 19 konstrukcje budowlane nieme-
talowe, budynki przenośne niemetalowe, pomieszczenia 
gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), znaki 
oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalo-
we, 35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospo-
darczą, administrowanie sprzedażą, analiza marketingowa 
nieruchomości, analiza w zakresie marketingu, badania 
rynku i badania marketingowe, dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja 
prospektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja 
ulotek reklamowych, marketing dotyczący promocji, obsłu-
ga marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja 
targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja 
wystaw dla biznesu lub handlu, przygotowanie materiałów 
reklamowych, reklama i marketing, reklama zewnętrzna, 
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, usługi reklamowe dotyczące nierucho-
mości, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 

wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projek-
tów budowlanych, 36 administrowanie nieruchomościami, 
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradz-
two w zakresie inwestycji mieszkaniowych, dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa biur, 
dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, finanso-
wanie inwestycji budowlanych, finansowanie nabycia grun-
tu, finansowanie nieruchomości, finansowanie projektów 
deweloperskich, finansowe zarządzanie projektami z dzie-
dziny nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywa-
nia nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości zwią-
zane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, 
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, usługi związane ze współwłasno-
ścią nieruchomości, wynajem budynków, wynajem lokali 
na cele biurowe, wynajem mieszkań i pomieszczeń biuro-
wych, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, za-
rządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nierucho-
mościami, 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, 
budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków wielo-
rodzinnych, budowa fundamentów, budowa parkingów 
wielopoziomowych, budownictwo, budownictwo komer-
cyjne, budownictwo mieszkaniowe, konserwacja i naprawa 
budynków, montaż instalacji na placach budowy, nadzór 
budowlany, naprawa i konserwacja budynków biurowych, 
naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, rozbiórka 
budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków 
mieszkalnych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa, usługi nadzoru budowlanego w zakre-
sie projektów budowlanych, usługi zarządzania budową, 
wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projekta-
mi na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budyn-
ków, zarządzanie projektem budowy, 39 usługi parkingowe, 
wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem miejsc 
magazynowych, 42 opracowanie projektów technicznych 
w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów 
budowlanych, planowanie i projektowanie osiedli mieszka-
niowych, projektowanie budynków, projektowanie wnętrz 
budynków, przygotowywanie projektu architektoniczne-
go, usługi architektoniczne i planowania urbanistyczne-
go, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii 
budowlanej, usługi inspekcji budynków, usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, 45 usługi prawne, 
usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia.

(210) 505554 (220) 2019 10 14
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) ALTA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania  
u ludzi.
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(210) 505563 (220) 2019 10 14
(731) ORSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KETiLi PURi

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy, lód.

(210) 505564 (220) 2019 10 14
(731) ARTYKUŁY ŚCIERNE UTRATA BIS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA ABRASIVES

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 14.07.13, 
14.07.16

(510), (511) 3 środki ścierne i polerskie, papiery ścierne, prze-
mysłowe środki ścierne, środki do ostrzenia.

(210) 505575 (220) 2019 10 14
(731) ORSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KETili PURi

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy, lód.

(210) 505675 (220) 2019 10 15
(731) GAPPAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Bellaluni
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 505676 (220) 2019 10 15
(731) Mauertechnik Löberitz GmbH & Co.KG., Löberitz, DE
(540) (znak słowny)

(540) MURTEK
(510), (511) 7 maszyny budowlane, sprzęt do przenoszenia 
i transportu, urządzenia do podnoszenia i podnośniki, dźwi-
gi, wciągniki, maszyny przewożące, przenośniki, podnośniki 
przemysłowe, manipulatory przemysłowe (maszyny), chwy-
taki i urządzenia do przenoszenia ładunku do dźwigów, 8 na-
rzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), przyrządy 
do mocowania i łączenia, ręcznie obsługiwane narzędzia 
do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, 
ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki mate-
riałów, narzędzia i przyrządy budowlane, służące do napra-
wy i konserwacji, narzędzia służące podnoszeniu, przyrządy 
do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], 35 sprzedaż deta-
liczna i hurtowa, w tym za pośrednictwem katalogów wy-
syłkowych i mediów elektronicznych, związana ze sprzętem 
i narzędziami do obróbki materiałów oraz budowy, naprawy 
i konserwacji, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym za po-
średnictwem katalogów wysyłkowych i mediów elektronicz-
nych w zakresie: materiały budowlane, maszyny budowlane, 
dźwigi, urządzenia do podnoszenia, urządzenia do przeno-
szenia i transportu, części i akcesoria do maszyn budowla-
nych, przenośniki, podnośniki, dźwigi, 37 wynajem maszyn 
budowlanych, dźwigów, urządzeń do podnoszenia i pod-
nośników, urządzeń do przenoszenia i transportu, wynajem 
sprzętu budowlanego, konserwacja i naprawa maszyn bu-
dowlanych, dźwigów, urządzeń do podnoszenia i podnośni-
ków, urządzeń do przenoszenia i transportu, usługi konser-
wacji i naprawy urządzeń budowlanych i remontowych.

(210) 505677 (220) 2019 10 15
(731) DOLIGALSKI ADAM WEB HARVESTING SOLUTIONS, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) VoiceLake
(510), (511) 9 oprogramowanie do analizy zapisu treści ko-
munikacji z klientem w języku naturalnym - przeznaczone 
do pobrania i instalacji lokalnej na infrastrukturze informa-
tycznej użytkownika, 42 usługi agregacji i analizy zapisu tre-
ści komunikacji z klientem w języku naturalnym udostępnio-
ne przez chmurę obliczeniową / przez Internet.

(210) 505691 (220) 2019 10 16
(731) KABAT-MAĆKOWIAK ALEKSANDRA FIRMA 

PRODUKCYJNA, Budzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #KALOSZEPOPROSZE

(531) 24.15.01, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, kalosze, klapki, sandały, 35 ofero-
wanie do sprzedaży, sprzedaż w hurtowaniach, sklepach 
i za pośrednictwem Internetu towarów: obuwie, kalosze, 
klapki, sandały.

(210) 505694 (220) 2019 10 16
(731) PANWYBIERAK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANWYBIERAK Porównywarka operatorów
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, 
badania rynku, usługi porównywania cen, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pośrednictwo 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, prognozy 
ekonomiczne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, anali-
zy rynku, rynkowe badania, usługi pośrednictwa w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych, zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców towarów i usług, zestawienia 
statystyczne.

(210) 505696 (220) 2019 10 16
(731) CEETRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.06, 27.05.01
(510), (511) 16 drukowane publikacje, czasopisma, periody-
ki, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, tek-
tura i wyroby z tych materiałów, wyroby z kartonu, folia 
z tworzywa sztucznego do pakowania, kalendarze, informa-
tory, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodycz-
ne, aktówki, teczki, akwarele, albumy, materiały piśmienne, 
drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, kokardy 
papierowe, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, bile-
ty, bloki do pisania, chorągiewki papierowe, emblematy, pie-
częcie papierowe, kalkomanie, etykiety nie z materiału tek-
stylnego, flamastry, fotografie drukowane, gazety, koperty, 
kartki z życzeniami, karty pocztowe, materiały drukowane, 
torby na śmieci, skoroszyty, notatniki, notesy podręczne, 
ołówki, ołówki automatyczne, pióra jako artykuły biurowe, 
pióra wieczne, piórniki, przybory do pisania, piśmienne przy-
bory szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, 
temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, to-
rebki do pakowania, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, 
napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, cu-
kier, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, 
substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, kanapki, 
zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, wyroby cukierni-
cze i słodycze, galaretki owocowe, czekolada, napoje na ba-
zie czekolady, aromaty do żywności, melasa (syropy), droż-
dże, proszek do pieczenia, soda spożywcza, sól, musztarda, 
majonez, keczup, ocet, sosy (przyprawy), sosy do sałatek, 
sosy mięsne, przyprawy, słód do celów spożywczych, gluko-
za do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, skro-
bia do celów spożywczych, zakwas, lód, ciasta, guma do żu-
cia, lody spożywcze, miód, wysokoproteinowe batony zbo-
żowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmety-
ków, chemii, produktów farmaceutycznych, weterynaryj-
nych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, artykułów 
oświetleniowych, artykułów gospodarstwa domowego, 
komputerów i artykułów związanych z komputerami, wyro-
bów jubilerskich, zegarmistrzowskich, instrumentów mu-
zycznych, publikacji, prasy, artykułów papierniczych, wyro-
bów skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów 
skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, 
artykułów spożywczych i przemysłowych, napojów, alkoholi, 
wyrobów tytoniowych: w centrum handlowym, hipermarke-

cie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, za pośrednictwem 
strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne, używając środków teleko-
munikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie pro-
wadzenia centrum handlowego, zarządzanie w działalności 
handlowej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, marke-
ting, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, administrowanie działal-
ności handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej, outsourcing, fakturowanie, księgowość, usługi w za-
kresie reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych i pro-
mocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek reklamowych, 
rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, rekla-
ma telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektro-
nicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, reklamy prasowe, manekiny 
do celów reklamowych i promowania sprzedaży, usługi re-
klamy za pomocą plakatów reklamowych, telemarketing, 
promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, wynajem mane-
kinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, or-
ganizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, 
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie komputero-
wych baz danych, w tym pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, wyszukiwanie danych w bazach 
komputerowych, zarządzanie i administracja danymi w zbio-
rach informatycznych, przeprowadzanie sondaży i ankiet, 
zbieranie opinii, badania rynku, badania marketingowe, ba-
dania opinii publicznej, pośrednictwo w uzyskiwaniu zapro-
szeń na targi, okolicznościowe imprezy rozrywkowe, bizne-
sowe, sportowe i kulturalne oraz imprezy o charakterze rekla-
mowym, agencje informacji handlowej, biura pośrednictwa 
pracy, wynajmowanie maszyn i urządzeń biurowych, powie-
lanie dokumentów, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla 
osób trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi 
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organiza-
cja pokazów mody w celach promocyjnych i handlowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, usługi w zakresie organizacji imprez o charakterze han-
dlowym, promocyjnym oraz reklamowym, 36 inwestycje 
kapitałowe, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie 
pawilonów oraz powierzchni handlowych, wynajmowanie 
powierzchni na cele komercyjne w centrach handlowych, 
wynajmowanie powierzchni biurowej, dzierżawa i najem 
majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nierucho-
mym, zarządzanie terenami centrów handlowych, doradz-
two finansowe, informacja o ubezpieczeniach, pośrednic-
two ubezpieczeniowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, 
kredytowanie, kredyty ratalne, administrowanie majątkiem 
nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nierucho-
mego, ściąganie czynszów, informacja o powyższych usłu-
gach, 37 usługi prania i prasowania, usługi stacji obsługi sa-
mochodów, stacje paliw, usługi mycia samochodów, instala-
cja, konserwacja i naprawa maszyn, zabezpieczanie pojaz-
dów przed korozją, naprawa obuwia, naprawy stolarskie, na-
prawy sprzętu gospodarstwa domowego, naprawa sprzętu 
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sportowego, usługi zegarmistrzowskie, budowa i naprawy 
magazynów, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszcze-
nie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, usługi po-
rządkowe, czyszczenie odzieży, czyszczenie pojazdów, insta-
lowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa wind, instalo-
wanie i naprawa telefonów, naprawa aparatów fotograficz-
nych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, 
konserwacja, czyszczenie, reperacja skór i futer, konserwacja 
mebli, lakierowanie, malowanie i mycie pojazdów, naprawa 
odzieży, naprawy tapicerskie, konserwacja mebli, ostrzenie 
noży, odnawianie dzieł sztuki, 39 organizowanie podróży, 
transport pasażerski, rezerwacja podróży, organizowanie wy-
cieczek, rezerwacja transportu, rezerwacja miejsc w środ-
kach transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług 
w zakresie komunikacji i podróży, czarterowanie, przewóz 
ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami 
i samolotami, usługi bagażowe, przenoszenie i przewóz ba-
gaży, usługi przeprowadzek, transport pieniędzy i rzeczy 
wartościowych, wynajmowanie środków transportu podróż-
nym, informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, 
pakowanie towarów, pakowanie prezentów, składowanie 
towarów, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, trans-
port mebli, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie lub za pośrednictwem in-
nych środków komunikacji na odległość, logistyka transpor-
tu, dystrybucja gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie ga-
raży i miejsc postojowych, prowadzenie parkingu, usługi 
w zakresie korespondencji, dostarczanie przesyłek, usługi lo-
gistyczne, transport, magazynowanie, wynajmowanie ma-
gazynów, usługi magazynowania towarów, usługi kurierskie 
w zakresie korespondencji lub towarów, spedycja, wynajmo-
wanie magazynów i powierzchni magazynowej, wypoży-
czanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samo-
chodów, wypożyczanie rowerów, transport chorych, 40 wy-
woływanie filmów fotograficznych, obróbka taśm filmo-
wych, wykonywanie odbitek i reprodukcji fotograficznych, 
dorabianie kluczy, usługi punktów ksero, usługi drukowania, 
laminowanie, introligatorstwo, fotochemigrafia, usługi kra-
wieckie, przeróbki i poprawki odzieży, oprawianie dzieł sztu-
ki, mrożenie żywności, wędzenie żywności, konserwowanie 
napojów i żywności, 41 organizowanie i obsługa loterii, kon-
kursów, zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie im-
prez okolicznościowych i biznesowych, organizowanie im-
prez rozrywkowych, kulturalnych, muzycznych, sportowych 
i tanecznych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożycza-
nie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie 
aparatów radiowych i telewizyjnych, fotografie i fotoreporta-
że, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, salony 
gier, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozryw-
kowych, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, 
usługi organizacji imprez karaoke, obsługa sal kinowych, or-
ganizowanie i prowadzenia warsztatów oraz szkoleń, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, 
zjazdów, organizowanie konkursów o charakterze edukacyj-
nym lub rozrywkowym, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, organizowanie przyjęć, organizowanie 
spektakli, organizacja pokazów mody w celach rozrywko-
wych, organizowanie konkursów piękności, usługi parków 
rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów fitness, 
usługi klubów zdrowia, publikowanie i imprez książek, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowa-
nie elektroniczne on-line nie do pobrania, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, rezerwacja miejsc 
na spektakle, kina, 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej 
obsługi, snack bary, stołówki, bufety, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia 

w żywność i napoje, przygotowywanie żywności i napojów 
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi ba-
rowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wy-
najmowanie sal na posiedzenia, szkolenia, konferencje i po-
kazy, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypoży-
czanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, 
wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do de-
koracji teatralnych lub studiów filmowych, usługi opieki nad 
dziećmi świadczone w obiektach handlowych, 44 salony 
fryzjerskie, salony piękności, salony kosmetyczne, usługi 
w zakresie odnowy biologicznej, usługi solarium, fizjoterapia, 
fizykoterapia, masaż, manicure, aromaterapia, ogrodnictwo, 
układanie kompozycji kwiatowych, opieka pielęgniarska, 
medyczna, opieka zdrowotna, usługi salonów optycznych, 
chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, pomoc weteryna-
ryjna, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie receptur 
w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi 
doradcze w dziedzinie zdrowia i urody, ośrodki zdrowia, usłu-
gi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
wizażystów.

(210) 505701 (220) 2019 10 16
(731) PRAGŁOWSKA KATARZYNA VEGABINET,  

Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vegabinet VEGAN BEAUTY

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 44 wegańskie usługi kosmetyczne, w tym za-
biegi na twarz i ciało w zakresie pielęgnacji urody bazujące 
na wegańskich produktach i kosmetykach, wegański makijaż 
permanentny, wegański manicure i pedicure, analiza skóry, 
wegańska depilacja ciała, stylizacja brwi i rzęs, makijaż oka-
zjonalny oraz odsprzedaż wegańskich kosmetyków do twa-
rzy i ciała.

(210) 505704 (220) 2019 10 16
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) FRAPPKA
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, aplikacje 
do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem, 
programy komputerowe, nagrane programy komputerowe, 
programy komputerowe do zarządzania projektami, progra-
my komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe 
programy komputerowe do pobrania, programy kompute-
rowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami 
komputerowymi, programy komputerowe stosowane 
do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie 
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, 
programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarza-
nia obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, 
programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do inte-
raktywnych gier i/lub kwizów, platformy oprogramowania 
komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, aplikacje do przepływu pracy, aplika-
cje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do aplika-
cji internetowych, aplikacje do pobrania na smartfony, opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje 
do łączności maszyna-maszyna [m2m], aplikacje komputero-
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we do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, oprogramo-
wanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, apli-
kacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 
pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania 
danymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony kom-
puterowe do zarządzania informacjami, oprogramowanie 
komputerowe do użytku jako interfejs programowania apli-
kacji (API), aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urzą-
dzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogra-
mowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiają-
cych interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzenia-
mi mobilnymi, oprogramowanie komputerowe poprawiają-
ce możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, 
mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów 
statycznych i obrazów ruchomych, 35 pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, obsługa programów lojalnościo-
wych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administro-
wanie programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie 
programów lojalnościowych, administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowa-
nie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie 
działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, 
organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usłu-
gi programów lojalnościowych dla celów handlowych, pro-
mocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowa-
dzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, 
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojal-
nościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych dla klientów, do-
radztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościo-
wych dla klientów, organizowanie konsumenckich progra-
mów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie 
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachę-
ty, rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, dostarczanie 
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia 
odnoszące się do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca 
rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie 
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie 
informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych 
informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, do-
radztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, badanie działalności gospodarczej 
i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingo-
we, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowa-
dzeniu franczyz, usługi doradcze dotyczące działalności go-
spodarczej związane z prowadzeniem franszyz, badania ryn-
kowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, 
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy 
i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów mar-
ketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczą-
ce raportów handlowych, 36 przelewy i transakcje finanso-
we oraz usługi płatnicze, obsługa kart do transakcji płatni-
czych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednic-
twem Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi 
i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za po-
średnictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń teleko-
munikacyjnych, udostępnianie wielu opcji płatniczych 
za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych 

samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach 
detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawa-
nie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów wartościo-
wych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bo-
nów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja 
bonów wartościowych w ramach programu członkowskie-
go dla klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem 
bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie dostępu do da-
nych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie 
w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi w zakresie 
elektronicznego przesyłania dokumentów, dostarczanie do-
kumentów online za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie 
dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu 
do baz danych, zapewnianie dostępu do stron interneto-
wych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapew-
nianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, za-
pewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, za-
pewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie 
dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektro-
nicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie 
dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność 
poprzez sieci komputerowe i dostęp do internetu, usługi ko-
munikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnia-
nie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapew-
nianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych 
i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami 
telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform 
i portali w internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali w internecie i innych 
mediach, transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, 
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomię-
dzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usłu-
gi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi do-
radcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie do-
kumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przecho-
wywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywa-
nie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, 
digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania 
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie 
oprogramowania do reklamy online, hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci kom-
puterowych, projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wyświetlania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projek-
towanie i opracowywanie systemów do wprowadzania da-
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowy-
wanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowa-
nie i opracowywanie systemów komputerowych, projekto-
wanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wy-
prowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywa-
nia danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania 
danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwer-
sji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, ho-
sting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron interneto-
wych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
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w dziedzinie aplikacji mobilnych, oprogramowanie użytko-
we jako usługa (SaaS), aplikacje do wspierania franczyzobior-
ców w zarządzaniu sklepem - jako usługa (SaaS), 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 licencjonowanie pro-
gramów komputerowych [usługi prawne], usługi tworzenia 
sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mo-
bilnych do pobrania.

(210) 505705 (220) 2019 10 16
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, aplikacje 
do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem, 
programy komputerowe, nagrane programy komputerowe, 
programy komputerowe do zarządzania projektami, progra-
my komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe 
programy komputerowe do pobrania, programy kompute-
rowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami 
komputerowymi, programy komputerowe stosowane 
do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie 
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, 
programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarza-
nia obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, 
programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do inte-
raktywnych gier i/lub kwizów, platformy oprogramowania 
komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, aplikacje do przepływu pracy, aplika-
cje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do aplika-
cji internetowych, aplikacje do pobrania na smartfony, opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje 
do łączności maszyna-maszyna [m2m], aplikacje komputero-
we do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, oprogramo-
wanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, apli-
kacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 
pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania 
danymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony kom-
puterowe do zarządzania informacjami, oprogramowanie 
komputerowe do użytku jako interfejs programowania apli-
kacji (API), aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urzą-
dzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogra-
mowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiają-
cych interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzenia-
mi mobilnymi, oprogramowanie komputerowe poprawiają-
ce możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, 
mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów 
statycznych i obrazów ruchomych, 35 pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, obsługa programów lojalnościo-
wych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administro-
wanie programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie 
programów lojalnościowych, administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowa-
nie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie 
działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, 
organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usłu-
gi programów lojalnościowych dla celów handlowych, pro-

mocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowa-
dzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, 
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojal-
nościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych dla klientów, do-
radztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościo-
wych dla klientów, organizowanie konsumenckich progra-
mów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie 
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachę-
ty, rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, dostarczanie 
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia 
odnoszące się do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca 
rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie 
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie 
informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych 
informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, do-
radztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, badanie działalności gospodarczej 
i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingo-
we, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowa-
dzeniu franczyz, usługi doradcze dotyczące działalności go-
spodarczej związane z prowadzeniem franszyz, badania ryn-
kowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, 
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy 
i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów mar-
ketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczą-
ce raportów handlowych, 36 przelewy i transakcje finanso-
we oraz usługi płatnicze, obsługa kart do transakcji płatni-
czych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednic-
twem Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi 
i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za po-
średnictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń teleko-
munikacyjnych, udostępnianie wielu opcji płatniczych 
za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych 
samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach 
detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawa-
nie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów wartościo-
wych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bo-
nów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja 
bonów wartościowych w ramach programu członkowskie-
go dla klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem 
bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie dostępu do da-
nych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie 
w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi w zakresie 
elektronicznego przesyłania dokumentów, dostarczanie do-
kumentów online za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie 
dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu 
do baz danych, zapewnianie dostępu do stron interneto-
wych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapew-
nianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, za-
pewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, za-
pewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie 
dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektro-
nicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie 
dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność 
poprzez sieci komputerowe i dostęp do internetu, usługi ko-
munikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnia-
nie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapew-
nianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych 



Nr  ZT47/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami 
telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform 
i portali w internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali w internecie i innych 
mediach, transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, 
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomię-
dzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usłu-
gi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi do-
radcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie do-
kumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przecho-
wywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywa-
nie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, 
digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania 
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie 
oprogramowania do reklamy online, hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci kom-
puterowych, projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wyświetlania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projek-
towanie i opracowywanie systemów do wprowadzania da-
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowy-
wanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowa-
nie i opracowywanie systemów komputerowych, projekto-
wanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wy-
prowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywa-
nia danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania 
danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwer-
sji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, ho-
sting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron interneto-
wych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
w dziedzinie aplikacji mobilnych, oprogramowanie użytko-
we jako usługa (SaaS), aplikacje do wspierania franczyzobior-
ców w zarządzaniu sklepem - jako usługa (SaaS), 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 licencjonowanie pro-
gramów komputerowych [usługi prawne], usługi tworzenia 
sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mo-
bilnych do pobrania.

(210) 505723 (220) 2019 10 17
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) city forum archicom

(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama 
za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamo-
wych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa-
nie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie 
materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, pro-

spektów, druków, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie 
o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
przegląd prasy, usługi marketingowe, badania rynkowe 
w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, 
badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub rekla-
mowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicz-
nej w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania ist-
niejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościa-
mi, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, dzierżawa, wynajmowanie mieszkań, 
biur i pomieszczeń magazynowych, finansowa wycena nie-
ruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi 
finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, 
37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej 
w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkal-
nych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiek-
tów budowlanych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, 
wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie 
drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budyn-
ków, tynkowanie.

(210) 505733 (220) 2019 10 17
(731) SADKOWSKA MARIANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMARI TAJSKI MASAŻ

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty do perfum, aromatyczne olejki do ką-
pieli, aromatyczne olejki eteryczne, balsam do brody, bal-
sam do ciała, balsam do włosów, balsam po goleniu, balsam 
do opalania, balsamy do rąk, balsamy stóp, balsamy do ust, 
barwniki do celów kosmetycznych, bawełna do celów ko-
smetycznych, baza do perfum kwiatowych, brokat do cia-
ła, brokat do paznokci, brylanty na, chusteczki nasączane 
preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone prepa-
ratem do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone prepa-
ratami do usuwania makijażu, chusteczki perfumowane, 
Dezodoranty, ekstrakty perfum, emulsje do ciała, emulsje 
po goleniu, farby do ciała, farby do włosów, henna do celów 
kosmetycznych, kadzidełka, kosmetyczne peelingi do ciała, 
kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne maski błot-
ne, kosmetyki, kostki mydła do mycia ciała, krem do rąk, 
krem do twarzy, krem do ciała, kremy kosmetyczne, kremy 
odżywcze, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, odżywki 
do włosów, odżywki do paznokci, olejek do kąpieli, olejek 
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masa-
żu, olejki do twarzy, olejki eteryczne, olejki toaletowe, pa-
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łeczki zapachowe, pasta kosmetyczna, peeling do stóp, pe-
eling do twarzy, perfumy, perfumy do kąpieli, pianka do sty-
lizacji, pianki oczyszczające, piany do kąpieli, płatki kąpie-
lowe, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyn do kąpieli, 
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do czyszcze-
nia i odświeżania, preparaty do depilacji i golenia, preparaty 
do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, 
środki perfumeryjne i zapachowe, szampon do włosów, 
talki do ciała, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, 
tłuszcze do celów kosmetycznych, woda toaletowa, toniki 
kosmetyczne do ciała, wata do celów kosmetycznych, woda 
kolońska, woda kwiatowa, wody mineralne w sprayu do ce-
lów kosmetycznych, wosk do depilacji, 5 kremy do pielę-
gnacji skóry do użytku medycznego, kremy do rąk do celów 
medycznych, kremy do użytku dermatologicznego, kremy 
na odciski i nagniotki, maści lecznicze, mydła i detergenty 
lecznicze i odkażające, olej kokosowy do celów medycz-
nych, preparaty do pielęgnacji paznokci do celów medycz-
nych, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, 
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty i artykuły hi-
gieniczne, świeczki do masażu do celów terapeutycznych, 
toniki do celów medycznych, wyciągi z roślin leczniczych, 
żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego 
i terapeutycznego, 44 akupunktura, analiza kosmetyczna, 
depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, za-
gęszczanie], doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo 
dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów 
kosmetycznych, salony fryzjerskie, higiena i pielęgnacja 
urody, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg 
kosmetyczny pajączków, łaźnie publiczne do celów higie-
nicznych, manicure, masaż, masaż tajski, usługi konsultacyj-
ne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi 
masażu stóp, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji uro-
dy, usługi salonów piękności, usługi SPA, usługi w zakresie 
makijażu, zabiegi kosmetyczne.

(210) 505749 (220) 2019 10 17
(731) A. NATTERMANN & CIE. GMBH, Kolonia, DE
(540) (znak słowny)
(540) ESSENTIA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia wątro-
by oraz wspierania wątroby w detoksykacji.

(210) 505752 (220) 2019 10 17
(731) GRZESZCZAK KRYSTIAN, Młodojewo
(540) (znak słowny)
(540) Fabiola
(510), (511) 18 torby, torby plażowe, torby płócienne, tor-
by turystyczne, torby gimnastyczne, torby sportowe, torby 
podróżne, torby zakupowe, torby przenośne, torby uniwer-
salne, torby podróżne [podręczne], torby do pracy, torby 
z frotte, torby na ramię, torby na ubrania, torby na obuwie, 
torby na kółkach, skórzane torby na zakupy, tekstylne torby 
na zakupy, torby na wyjazdy weekendowe, torby i portfele 
skórzane, małe torby dla mężczyzn, podręczne torby do sa-
molotu, torby z imitacji skóry, torby wykonane ze skóry, torby 
ze sztucznego futra, torby typu kufry podróżne, torby na pas 
i na biodra [nerki], etui na wizytówki, etui na banknoty, etui 
na klucze, etui na karty [portfele], etui, futerały na dokumen-
ty, etui z imitacji skóry, futerały w postaci etui na klucze, port-
fele wraz z etui na karty, etui na wizytówki w postaci portfeli, 
etui na karty wykonane z imitacji skóry, portfele, portfele 

skórzane, portfele na karty, torebki, portmonetki i portfele, 
portfele na karty wizytowe, portfele na karty kredytowe, 
portfele do przypinania na pasku, walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, paski 
naramienne, torebki-paski, pasy do bagażu, pasy na ramię, 
paski z imitacji skóry, paski skórzane do bagażu, paski do to-
rebek na ramię.

(210) 505753 (220) 2019 10 17
(731) GÓRSKA AGNIESZKA EWA MAŁY BUTEK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAŁY BUTEK
(510), (511) 25 buty dziecięce, obuwie dla dzieci, buciki dla 
niemowląt, buty dla niemowląt, obuwie dla niemowląt, buty 
skórzane, buty sznurowane, buty na rzepy, kapcie, buty zi-
mowe, śniegowce, sandały, kalosze, mokasyny, japonki, buty 
nieprzemakalne, eleganckie buty wyjściowe, baletki, botki, 
botki niemowlęce, odzież, odzież dziecięca, skarpetki dla 
niemowląt i małych dzieci.

(210) 505757 (220) 2019 10 17
(731) ŚLIWSKI MICHAŁ GDAŃSKA AGENCJA PROJEKTÓW 

INTERNETOWYCH, Czeczewo
(540) (znak słowny)
(540) www.egraw.pl
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi handlu detalicznego online w zakresie arty-
kułów upominkowych, usługi handlu detalicznego online 
w zakresie artykułów personalizowanych, usługi handlu 
detalicznego online w zakresie prezentów, usługi handlu 
detalicznego online w zakresie artykułów do chrztu, usługi 
handlu detalicznego online w zakresie artykułów biuro-
wych, usługi handlu detalicznego online w zakresie piór 
i długopisów.

(210) 505760 (220) 2019 10 17
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) FRUGO DOBRE ŚNIADANKO
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, przekąski z owo-
ców, galaretki owocowe, chipsy owocowe, chipsy ziemnia-
czane w postaci przekąsek, dżemy owocowe, dżemy, owoce 
kandyzowane, mrożone owoce, napoje mleczne zawiera-
jące owoce, owoce lukrowane, desery owocowe, koktajle 
mleczne, napoje mleczne, desery mleczne, sałatki owoco-
we, 30 musy owocowe [sosy], musy (słodycze), słodycze, 
przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski 
ze zboża, herbatniki petit-beurre, herbatniki, mrożone jogur-
ty i sorbety, krakersy, krakersy z preparatów zbożowych, płat-
ki kukurydziane, miód, preparaty zbożowe pokryte cukrem 
i miodem.

(210) 505763 (220) 2019 10 17
(731) ORION POLAND SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR 

I WIESŁAWA KLĄSKAŁA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O ORION POLAND spółka jawna
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 pompy, pompy ssące; pompy smarownicze; 
pompy pneumatyczne; pompy hydrauliczne; pompy tło-
czące; pompy do smarowania; pompy paliwowe; pompy 
paliwowe do pojazdów lądowych; akcesoria [przystawki] 
do głowic do narzędzi elektrycznych; akumulatory hydrau-
liczne; amortyzatory do maszyn; amortyzatory pneumatycz-
ne do maszyn; amortyzatory jako części maszyn; podnośniki 
platformowe; podnośniki [urządzenia]; podnośniki hydrau-
liczne; podnośniki samochodowe; podnośniki do pojazdów; 
podnośniki do materiałów; podnośniki do podnoszenia po-
jazdów; podnośniki do użytku z pojazdami, 8 smarownice; 
smarownice obsługiwane ręcznie; podnośniki; podnośniki 
ręczne; podnośniki ręczne (lewarki); podnośniki obsługiwa-
ne ręcznie; podnośniki do motocykli obsługiwane ręcznie, 
11 przenośne wyciągi oparów lutowniczych; wyciągi [wen-
tylacyjne lub klimatyzacyjne]; kanały dymowe z wyciągami; 
wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin; wentylatory 
do urządzeń wyciągowych dymów; wentylatory do urzą-
dzeń wyciągowych gazów, 37 montaż i instalacja systemów 
olejowych i pneumatycznych, 42 projektowanie urządzeń 
diagnostycznych; opracowywanie urządzeń diagnostycz-
nych; projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego; 
usługi testowania diagnostycznego wspomagane kompu-
terowo; projektowanie techniczne, projektowanie instalacji 
systemów olejowych.

(210) 505764 (220) 2019 10 17
(731) W SZPILKACH NA BUDOWIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w szpilkach na budowie

(531) 15.01.19, 09.09.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 e-booki, podcasty, podcasty do pobrania, 
miarki [przyrządy miernicze], kamery termowizyjne, kąto-
mierze [przyrządy pomiarowe], 16 książki, organizery oso-
biste, ołówki, pióra i długopisy, kalendarze, kubki na ołówki, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyj-
nej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towa-
rów: koszulki, e-booki, podcasty, podcasty do pobrania, miar-
ki [przyrządy miernicze], kamery termowizyjne, kątomierze 
[przyrządy pomiarowe], książki, organizery osobiste, ołówki, 
pióra i długopisy, kalendarze, kubki na ołówki, 37 konsultacje 
budowlane, nadzór budowlany, usługi nadzoru budowlane-
go w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie projek-
tami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budyn-
ków, wykrywanie nieszczelności w budynkach, wykrywanie 
ciągów powietrza w budynkach, usługi doradcze dotyczące 
remontów budynków, usługi doszczelniania budynków, nad-
zór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad remontami 
budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projek-
tów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów dotyczących nieruchomości, zabezpieczanie bu-
dynków przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpie-
czanie konstrukcji przed dostępem szkodników i robactwa, 
zabezpieczanie pomieszczeń przed dostępem szkodników 
i robactwa, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
sufitów i dachów, izolacja termiczna budynków, izolacja 
termiczna okien, izolowanie budynków, doradztwo inżynie-
ryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi bu-

dowlane), usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, 
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi 
doradztwa budowlanego, udzielanie informacji związanych 
ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, usługi 
informacyjne dotyczące renowacji budynków, udzielanie 
informacji budowlanych, udzielanie informacji online zwią-
zanych ze wznoszeniem budynków, usuwanie wycieków, 
niszczenie szkodników, tępienie szkodników, inne niż w rol-
nictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, zwalczanie 
szkodników, rozpylanie środków owadobójczych w domach 
mieszkalnych, rozpylanie środków owadobójczych w bu-
dynkach komercyjnych, usługi dezynfekcji, niszczenie robac-
twa [inne niż w rolnictwie], niszczenie szkodników [inne niż 
w rolnictwie, leśnictwie lub ogrodnictwie], odymianie bu-
dynków przeciwko robactwu, odymianie budynków prze-
ciwko szkodnikom, usługi zwalczania szkodników, inne niż 
dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi doradztwa 
technicznego przy odbiorze i zakupie lokali, 41 kursy szkole-
niowe, szkolenia edukacyjne, przeprowadzanie wywiadów, 
produkcja programów telewizyjnych, prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], prezentowanie programów telewizyjnych, 
42 usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii bu-
dowlanej, usługi w zakresie doradztwa technicznego, opra-
cowywanie projektów technicznych do projektów budowla-
nych, przygotowywanie raportów związanych z opracowa-
niami projektów technicznych do projektów budowlanych, 
usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi 
w zakresie przeglądów technicznych, przygotowywanie ra-
portów technicznych, sporządzanie raportów projektowych, 
sporządzanie raportów dotyczących architektury, sporzą-
dzanie raportów dotyczących projektowania, sporządzanie 
raportów dotyczących planowania nieruchomości, analiza 
zachowania konstrukcji budynków, doradztwo w zakresie 
analiz sądowych dotyczące oceny zniszczeń, inspekcja bu-
dowlana [oględziny], usługi w zakresie inżynierii budowlanej, 
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i bu-
dowlanych, audyt energetyczny, projektowanie dekoracji 
wnętrz, projektowanie budowlane, usługi inżynieryjne, ba-
dania termowizyjne budynków.

(210) 505797 (220) 2019 08 28
(731) ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA 

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

(531) 03.03.01, 03.03.24, 04.02.02, 02.01.20, 02.01.22
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), modułowa plat-
forma PKI, 38 przesyłanie wiadomości, transmisja plików 
cyfrowych, 42 aktualizowanie oprogramowania kompute-
rowego.

(210) 505834 (220) 2019 10 21
(731) PIWOWAR KRZYSZTOF, Dargomyśl
(540) (znak słowny)
(540) SKARB TEMPLARIUSZY
(510), (511) 33 miód pitny.
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(210) 505849 (220) 2019 10 21
(731) SIEROCIŃSKA AGNIESZKA F.H. OTO, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKSY 24

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.17
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, etui dla okularów 
przeciwsłonecznych, 35 Usługa sprzedaży okularów prze-
ciwsłonecznych w sklepie internetowym.

(210) 505851 (220) 2019 10 21
(731) EKOMEX-PILŚNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Panki

(540) (znak słowny)
(540) EKOMEX PILŚNIAK
(510), (511) 7 gilotyny do cięcia mięsa i innych produktów 
spożywczych, rozdrabniacze do mięsa i innych produktów 
spożywczych, masownice próżniowe, mieszarki do mięsa 
i innych produktów spożywczych, wilki do mięsa i innych 
produktów spożywczych, mieszałki łopatkowe, mieszalniki 
przechyłowe, mieszałko-masownice, separatory do mięsa 
i innych produktów spożywczych, 9 komory hiperbarii tle-
nowej, nie do celów medycznych, 10 komory hiperbarii tle-
nowej do celów medycznych.

(210) 505861 (220) 2019 10 21
(731) KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Emek

(531) 05.03.13, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 chleb, świeży chleb, chleb bezdrożdżo-
wy, chleb pita, chleb chrupki, chleb naan (chleb indyjski), 
chleb razowy, chleb żytni, chleb bezglutenowy, chleb wie-
lozbożowy, paluszki chlebowe, chleb w kształcie placków, 
chleb z ziarnami soi, chleb wstępnie upieczony, chleb i buł-
ki, chleb z przyprawami, przekąski składające się głównie 
z chleba, przaśny chleb w postaci cienkich płatów, mąka, 
tortilla, lawasz.

(210) 505886 (220) 2019 10 21
(731) GAWRON KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAWRON KANCELARIA ADWOKACKA

(531) 27.05.01, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 505889 (220) 2019 10 21
(731) FUNDACJA WARTO MARZYĆ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARTO MARZYĆ

(531) 02.09.01, 05.03.06, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 504407, 504409, 504479, 505028, 505195, 505457

2 504407, 504409, 504828, 505457

3 500034, 500224, 500227, 504208, 504479, 504814, 504816, 504842, 504845, 504846, 504847, 505004, 505005, 
505037, 505045, 505046, 505048, 505078, 505103, 505264, 505354, 505356, 505564, 505733

4 504479

5 500224, 500227, 504305, 504306, 504307, 504308, 504479, 504543, 504652, 504681, 504683, 504684, 504689, 
504842, 504843, 504844, 504845, 504846, 504847, 505003, 505028, 505078, 505296, 505364, 505365, 505457, 
505554, 505733, 505749

6 503853, 504647, 504692, 504829, 504830, 504978, 505292, 505293

7 488884, 488885, 488887, 505293, 505310, 505676, 505763, 505851

8 504647, 505045, 505046, 505048, 505293, 505676, 505763

9 493823, 494623, 497415, 503874, 503902, 504229, 504321, 504414, 504647, 504721, 505189, 505263, 505293, 
505338, 505376, 505677, 505704, 505705, 505764, 505797, 505849, 505851

10 494623, 499588, 500034, 500224, 500227, 504671, 504680, 505354, 505356, 505528, 505851

11 501949, 504899, 505177, 505188, 505293, 505763

12 504616, 504676

14 493823, 504321, 505321, 505338

16 492300, 493823, 498019, 501621, 504321, 504486, 504647, 504725, 505078, 505189, 505424, 505462, 505545, 
505696, 505764

17 504407, 504409, 504647, 504828, 505457

18 493823, 503935, 504321, 505338, 505752

19 501949, 504407, 504409, 504647, 504692, 504828, 504829, 504830, 504862, 505457, 505545

20 501949, 503853, 505261, 505675

21 494623, 505206, 505261, 505376

22 505261

24 505338, 505371

25 493823, 500865, 503935, 504321, 504647, 504752, 504900, 505037, 505045, 505046, 505048, 505206, 505338, 
505357, 505367, 505371, 505528, 505691, 505753

26 505338

28 493823, 503935, 504229, 504321, 504414, 505292, 505338

29 493336, 503143, 503464, 504208, 504525, 504802, 505078, 505344, 505760

30 493336, 503143, 504525, 504695, 504802, 505078, 505336, 505339, 505563, 505575, 505696, 505760, 505861

31 503143, 504525, 504541

32 502687, 504525, 504695, 505239, 505338, 505392

33 505834

34 504876, 505206, 505365

35 479616, 487658, 487659, 491112, 492300, 493823, 498019, 499588, 500346, 500865, 501817, 502070, 503769, 
504016, 504055, 504067, 504316, 504321, 504479, 504525, 504541, 504561, 504564, 504802, 504810, 504812, 
504813, 504862, 505037, 505189, 505206, 505338, 505357, 505365, 505424, 505457, 505531, 505545, 505676, 
505691, 505694, 505696, 505704, 505705, 505723, 505757, 505764, 505849

36 500865, 502070, 504055, 504209, 504212, 504304, 504321, 504561, 504564, 504810, 504813, 505532, 505545, 
505696, 505704, 505705, 505723, 505889



1 2

56 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT47/2019

37 497415, 501949, 502070, 504561, 504564, 504638, 504692, 504829, 504830, 504862, 505292, 505338, 505457, 
505545, 505676, 505696, 505723, 505763, 505764

38 493823, 497415, 498019, 501621, 503902, 504321, 505704, 505705, 505797

39 492300, 502070, 504055, 504721, 505035, 505091, 505292, 505331, 505457, 505545, 505696, 505704, 505705

40 504829, 504830, 505261, 505331, 505367, 505424, 505696

41 491112, 493823, 498019, 499588, 500865, 501621, 504055, 504067, 504229, 504321, 504414, 504477, 504677, 
504725, 505045, 505046, 505048, 505206, 505271, 505292, 505302, 505338, 505359, 505424, 505436, 505462, 
505696, 505704, 505705, 505764

42 488884, 488885, 488887, 493823, 500346, 500865, 503874, 503902, 504055, 504321, 504671, 504721, 505078, 
505189, 505263, 505310, 505367, 505438, 505545, 505677, 505704, 505705, 505763, 505764, 505797

43 491112, 503924, 504229, 504561, 504564, 504677, 504802, 505070, 505087, 505089, 505206, 505344, 505363, 
505424, 505696, 505704, 505705

44 495827, 505045, 505046, 505048, 505141, 505292, 505342, 505696, 505701, 505733

45 500346, 504746, 504810, 504813, 505545, 505704, 505705, 505886



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#KALOSZEPOPROSZE 505691

2019 PEAKY BARBERS 505046

3 ELEMENTS 505363

A1SORTER 505310

ADMIN ACADEMY 505436

AFS 487658

AGE ARCHITECT 504814

AJ AUTO JAKUBOWSCY 502070

AL AKADEMIA LASEROWA 499588

ALEZAXIN 505364

ALTA 505554

AMARI TAJSKI MASAŻ 505733

AP Chemie 504409

AP 504407

APAP 500034

APARTAMENTY na wyspie 505089

AQUA SPINNER 505292

ARAD 15° 60° 15° 15° 120° 90° 45° 501817

ARMAN24.COM 487659

ARTFOL 492300

AUTOBASIC 494623

BARTU 505261

Basior 504684

BE SMART LOGISTIC 505091

bedroombeach 505206

BELFEgoR 504677

Bellaluni 505675

BESSER 504828

BEST-CHEM 504316

BEZALKOHOLOVE 505392

Bielenda TEA POWER Luffa Mask 505264

BIOXYNIUM 505004

BIOXYNIUM-COMPLEX 505005

Black Water BLACK WATER LINKS T 
ARNOWO PODGÓRNE 504477

BLACK-SERIES R 1890 Rothmans  
OF LONDON 504876

Brokers Union more than insurance 504212

Brokers Union 504209

bryza WYNAJEM APARTAMENTÓW 505087

BUDEMEX 504862

BUDEX SZYK 504564

cascara HERBATA KAWOWA 504695

CENTAUR 503902

CHOLEBIOTIC 504844

CIASTO i farsz PIEROGARNIE 504802

city forum archicom 505723

Cukieteria.pl Źródło słodkości on-line 503769

DAGGER 504676

Darié Daria Wilczek 505367

Disting drzwi premium 504830

Duitam 504307

DUŻY WYGODNY DRUK 504725

EKOMEX PILŚNIAK 505851

Emek 505861

ESSENTIA 505749

essenz 504208

esstem 504845

ETOFEXAM 504843

Euro Eko Polska 505331

Fabiola 505752

FALUBAZ 505338

fishka fiszka 503924

FRAPPKA 505704

frappka 505705

FRUGO DOBRE ŚNIADANKO 505760

FRYTKI & SOS 505070

galeria Bronowice 505696

GAWRON KANCELARIA ADWOKACKA 505886

GF Green Fox 505376

GOOD MISIE 505339

grupa D5 Rośnij razem z nami! 504541

HAIRPHARMA 504842

HUNA CLOTHING 504752

IdeaFlex 488884

idp INSTYTUT DOSKONALENIA  
PRODUKCJI 505271

IMMERSIOTERAPIA 495827

INFO-EKSPERT Rok założenia 1992 505189

IZOLBEX 505457

Jasnum 500227

K Stoisko Mięsne  
JAKOŚĆ KONTROLOWANA 493336

KARTOFLISKO 505344

KEMADA 504638

KETiLi PURi 505563

KETili PURi 505575

KETOCALM 505003

Koty pl 498019

KR CENTER producent drzwi 504829



1 2 1 2

58 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT47/2019

KROSBORDER 505037

Legal 24 czyścimy internet 500346

LEŚNA DROGA FOREST SCHOOL CENTER 491112

Leyden shower & bath 505188

Leyden 505177

LIFE NATURE Solutions for life 505078

M Konsorcjum Energetyczne 505438

MAGAZYN STOMATOLOGICZNY MS 505462

MAŁY BUTEK 505753

MASTER-MED 504671

medinova 505528

MELACRON 505296

Melado 505103

METROPOINT OFFICE 505545

microactive C 505028

Miralo 500224

misja-sukces.pl 504067

MONONERW 504543

MOREVIEW CONCEPT 504692

MOSI 505357

motive 504647

MultiBALANS 504308

MultiHAPPY 504306

MURTEK 505676

MyHappyOcean  
OPAKOWANIA EKOLOGICZNE 504486

MYSZKA W PASKI 493823

newonce 505424

nivelium med 505356

nivelium 505354

NIXAR 497415

O ORION POLAND spółka jawna 505763

OCELIO 504525

Oillan naturals 504847

Oillan 504846

OKSY 24 505849

OSIĄGNIJ WIĘCEJ Z NASZĄ RODZINĄ 479616

P PRAWDZIWY POKER 504229

PANWYBIERAK Porównywarka operatorów 505694

partner leasingowy 504304

PARTNER spedycja 505035

PEAKY BARBERS 505045

Perun Yacht 504616

PEZ CONNECTOR PRODUKCJA  
ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH 503853

Podstawa 504683

POWERMAT THE ART OF TOOLS  
TECHNOLOGY 505293

PROPERCO 505532

Prostamnic 504652

PROTECT PLUS G12 505195

Przysmak Bobra 503143

pupsik 505321

Qarmax 504479

RBB FP (Flatness Premium) 504978

Rejs z gwiazdami 505359

ROŚLEKO 503464

RR SYSTEM 504680

SąSiatki 505263

SCALE 504561

SKARB TEMPLARIUSZY 505834

SKS BAŁTYK GDYNIA 1930 500865

SmooKING 504899

Solinco 504305

STUDIO JUST YOU  
beauty & permanent makeup 505141

SUPER CARS MIRROR 504900

szkło system 501949

ŚLĄSKIE Amoloki 505336

T&T INVESTMENTS 504810

T&T LEGAL 504746

T&T PEOPLE AND WORK GROUP 504812

T&T TAX 504813

TG TARNOGÓRSKI RZEMIEŚLNICZY  
BROWAR MIEJSKI TARNOGÓRSKIE 502687

TI IE INFLUENCERS 504016

TOBY Z MONACHIUM 505302

Trackmate 504721

Tuliponczo 505371

ULMEX 504055

ULTRA ABRASIVES 505564

UPCEUSZ 504321

vegabinet VEGAN BEAUTY 505701

Vege beauty menu 504816

velado 505531

VIGLUTEN 504689

VoiceLake 505677

w szpilkach na budowie 505764

Wadera 504681

WARIAT 505239

WARSZAWSKA SZKOŁA BARBERINGU 505048

WARTO MARZYĆ 505889

welliot 503874

WIEM LEPIEJ 504414

wRealu24 501621

www.egraw.pl 505757

x pattern 503935

YOGO 505365

zielony koncept architektura krajobrazu 505342



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.

394488 NIZORAL (2019 10 11) 1, 3, 5
1023500 nexum (2019 08 07) 9, 16, 35, 38, 41, 42
1062203 Pico (2019 10 15) 3, 5, 31
1275594 K=fee (2019 10 15)

CFE: 05.07.01, 26.01.18, 
27.05.10

1, 3, 8, 11, 20, 21, 25, 
29, 30, 32, 35

1405401 İLVİ (2019 10 11)
CFE: 27.05.01 18, 25, 35

1494917 PREGOL (2019 09 03, 2019 07 03)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 
28.05.00, 29.01.13

12, 37

1494931 2019 07 18)
CFE: 01.05.01, 26.11.01, 28.03.00 16, 22

1494943 WAN PING (2019 04 23)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 37

1495005 CAT’S LOVE FEINE KOST FÜR FEINE KATZEN 
www.CatsLove.com (2019 04 05)
CFE: 27.05.10 5, 31

1495023 pop (2019 05 10)
CFE: 27.05.17 12, 35, 39

1495030 2019 09 24)
CFE: 28.03.00 9

1495031 COISS (2019 09 16)
CFE: 27.05.01 9,

1495033 START (2019 02 11)
CFE: 27.05.01 1, 2, 3, 5

1495036 2019 05 21, 2018 11 30)
CFE: 26.11.13, 26.13.01 35, 37, 39

1495045 AGROPRESSURE (2019 08 27) 9, 12, 42
1495094 I&W CARNIVAL (2019 06 17)

CFE: 27.05.01 14
1495096 2019 05 14)

CFE: 28.03.00 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 35, 
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44

1495111 TOLV (2019 03 11, 2018 09 13) 20, 35
1495138 GASH (2019 07 18) 20

1495171 NAKE (2019 09 25)
CFE: 27.05.01 3

1495193 NK. (2019 09 25)
CFE: 24.17.02, 27.05.19 5

1495199 MDBE (2019 07 30)
CFE: 27.05.01 1

1495273 Betino (2019 08 19, 2019 02 20) 1, 35
1495306 VOLA (2019 08 21, 2019 04 17)

CFE: 03.04.07, 17.02.02, 
27.05.17

4, 7, 8, 9, 21, 28

1495314 SK SCHWEIZER KAPITAL  
(2019 06 04, 2018 12 07)
CFE: 27.05.09, 29.01.12 35, 36, 37, 38, 

39, 41, 42, 45
1495346 SK SCHWEIZER KAPITAL  

(2019 06 04, 2018 12 07)
CFE: 27.05.09 35, 36, 37, 38, 

39, 41, 42, 45
1495359 EOUWON (2019 09 25)

CFE: 24.15.07, 27.05.01 9
1495452 2019 09 24)

CFE: 01.15.11, 03.07.07, 07.01.05 34
1495517 W WELLY (2019 07 29, 2019 07 22)

CFE: 27.05.01 9, 25
1495658 KALAS (2019 04 02, 2019 04 02) 24, 25, 35
1495667 sambario (2019 08 12, 2019 07 08)

CFE: 03.07.16, 27.05.01, 29.01.12 25, 35
1495701 KALAS (2019 04 02, 2019 04 02)

CFE: 27.01.25, 27.05.10 24, 25, 35
1495726 GRAVITY (2019 08 28, 2019 06 21)

CFE: 27.05.01 28
1495934 CURVE DIGITAL  

(2019 05 10, 2018 12 14)
9, 41, 42

1495942 HELIX  
(2019 05 22, 2018 11 23)

3, 5, 29, 30, 32, 
35



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  394488, 1275594, 1495033, 1495096, 1495199, 1495273 

2  1495033, 1495096 

3  394488, 1062203, 1275594, 1495033, 1495171, 1495942 

4  1495096, 1495306 

5  394488, 1062203, 1495005, 1495033, 1495193, 1495942 

7  1495096, 1495306 

8  1275594, 1495306 

9  1023500, 1495030, 1495031, 1495045, 1495096, 1495306, 1495359,
 1495517, 1495934 

11  1275594, 1495096 

12  1494917, 1495023, 1495045, 1495096 

14  1495094 

16  1023500, 1494931, 1495096 

18  1405401 

19  1495096 

20  1275594, 1495111, 1495138 

21  1275594, 1495306 

22  1494931 

24  1495658, 1495701 

25  1275594, 1405401, 1495517, 1495658, 1495667, 1495701 

28  1495306, 1495726 

29  1275594, 1495942 

30  1275594, 1495942 

31  1062203, 1495005 

32  1275594, 1495942 

34  1495452 

35  1023500, 1275594, 1405401, 1495023, 1495036, 1495096, 1495111,
 1495273, 1495314, 1495346, 1495658, 1495667, 1495701, 1495942 

36  1495096, 1495314, 1495346 

37  1494917, 1494943, 1495036, 1495096, 1495314, 1495346 

38  1023500, 1495314, 1495346 

39  1495023, 1495036, 1495096, 1495314, 1495346 

40  1495096 

41  1023500, 1495096, 1495314, 1495346, 1495934 

42  1023500, 1495045, 1495096, 1495314, 1495346, 1495934 

43  1495096 

44  1495096 

45  1495314, 1495346



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.

490915 Sigmapharm Arzneimittel GmbH
2019 10 29 5

500274 SPÓŁDZIELNIA POKÓJ
2019 10 29 30

500272 SPÓŁDZIELNIA POKÓJ
2019 10 29 30

500301 SPÓŁDZIELNIA POKÓJ
2019 10 29 30

500300 SPÓŁDZIELNIA POKÓJ
2019 10 29 30

502377 GEOTRADING AD
2019 10 30 12, 35, 37
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