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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 9 grudnia 2019 r. Nr ZT50

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) 481819 (220) 2018 01 31
(731) KARASEK JANINA TAGOMAGO LIFE, Nawiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZ HANDEL

(531) 01.17.11, 01.17.17, 27.05.01, 29.01.12, 18.01.19, 24.15.01, 
24.15.13

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce łączność internetową i łączność typu użytkownik z użyt-
kownikiem (p2p) za pośrednictwem sieci komputerowej, 
publikacje elektroniczne, tablice na ogłoszenia elektronicz-
ne, oprogramowanie komputerowe do obsługi komunikacji 
w grupach poprzez sieci komputerowe oraz Internet, opro-
gramowanie komputerowe do tworzenia informacji, indek-
sów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji, 
urządzenia globalnej sieci komputerowej do dostarczanego 
on-line oprogramowania komputerowego i publikacji w for-
mie elektronicznej, interaktywny software, software kompu-
terowy do zarządzania bankami danych, programy kompu-
terowe nagrane, zbiory danych nagrane na nośnikach infor-
macji, wizualne i/lub odczytywalne maszynowo nośniki in-
formacji, oprogramowanie komputerowe [software], progra-
my komputerowe, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji fa-
chowców i klientów, oprogramowanie zawierające wyszuki-
warki i przeszukiwanie baz danych, 16 papierowe publikacje, 
wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, 
broszury, ulotki, foldery, informatory, naklejki, papier, tektura, 
materiały introligatorskie, fotografie, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, okładki muzyczne, 
okładki, 35 kampanie informacyjne i promocyjne w celu roz-
wijania świadomości społecznej w zakresie polskiego kapita-
łu w polskich przedsiębiorstwach, organizowanie gier, kon-
kursów, rankingów i loterii oraz imprez rozrywkowych 
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, 
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników in-
formacji, dostarczanie informacji o promocji, sprzedaży, od-
sprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną za pomocą in-
teraktywnego panelu informacyjnego w postaci platformy 
informatycznej do komunikacji między społecznościami 
oraz do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży rze-
czy poprzez sieć elektroniczną, zarządzanie w działalności 
handlowej, w tym doradztwo handlowe, administrowanie 
działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowy-
mi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, 
marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, zbieranie 
potrzeb analityczno-badawczych i znajdowanie sposobów 

ich wypełnienia (kojarzenie potrzebującego-wykonawcy-fi-
nansującego), udzielanie wsparcia organizacyjnego, rekla-
mowego, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom, 
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie infor-
macji handlowych / gospodarczych z baz danych osobom 
trzecim, prenumerata prasy, usługi transkrypcji, transforma-
cji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych 
przy przesyłaniu elektronicznym, udostępnianie interaktyw-
nej witryny internetowej on-line do umieszczania ofert, pro-
mowania podmiotów gospodarczych ze wskazaniem ich ka-
pitału założycielskiego przez globalną sieć komputerową, 
usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń 
w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w ce-
lach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 
nagrywanie, ewidencja, przetwarzanie wiadomości, obra-
zów, tekstów, mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie 
cyfrowej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawa-
nie grantów i stypendiów finansowych na cele naukowe 
osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, 
usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, infor-
mowania finansowego, organizacja zbiórek środków finan-
sowych oraz funduszy na cele dobroczynne, społeczne, 
szkoleniowe, edukacyjne,udzielanie wsparcia ekonomiczne-
go w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ogól-
nopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom, 38 usłu-
gi związane z interaktywną platformą do wymiany informa-
cji, zwłaszcza informacje kontaktowe różnego rodzaju (usługi 
telekomunikacyjne), usługi przekazywania informacji lokal-
nej dotyczącej obszaru na którym znajduje się odbiorca 
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usługi w zakresie 
ogłoszeń elektronicznych, zapewnianie dostępu do panelu 
informacyjnego w postaci platformy informatycznej do ko-
munikacji między społecznościami oraz do dystrybucji, pro-
mocji, sprzedaży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektro-
niczną, zapewnianie dostępu do informacji z baz danych 
osobom trzecim, przesyłanie środkami elektronicznymi in-
formacji dotyczących wybranych firm i osób fizycznych, 
usługi przekazywania informacji on-line z komputerowych 
baz danych, umożliwianie dostępu do stron WWW, zapew-
nianie dostępu do interaktywnej platformy dotyczącej pol-
skiego kapitału w handlu, tworzenie wirtualnych społeczno-
ści, usługi agencji informacyjnej, prasowej i domu mediowe-
go, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych 
za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków 
łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line 
nie ściągalnych, usługi telekomunikacyjne polegające 
na prowadzeniu  portali, forów, blogów internetowych, 
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, organizacja i przekazywa-
nie serwisów internetowych WWW, umożliwianie dostępu 
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do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi przekazy-
wania ogłoszeń elektronicznych, przechowywanie wiado-
mości głosowych, rozpowszechnianie i dostarczanie dostę-
pu do zasobów informacyjnych, zbiorów obrazów w sieci 
internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, 
multimedialnych, internetowych programów naukowych, 
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz 
danych, wynajem czasu dostępu do sieci komputerowych, 
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów in-
formacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 
przekazywanie, odtwarzanie wiadomości, obrazów, tekstów, 
mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, edukacja cyfrowa, edukacja technologii cyfro-
wych, organizowanie konferencji o podłożu reklamowym 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, ma-
gnetycznych i optycznych nośników informacji, organizowa-
nie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, se-
minariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, orga-
nizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, 
zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festi-
wali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształ-
canie i doradztwo zawodowe, usługi wydawnicze, edycja 
książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych me-
diów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi 
księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, 
fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, montaż 
programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych 
przez Internet, produkcja filmów i widowisk, programów 
społecznych i naukowych, usługi filmowania i nagrywania, 
prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publi-
cystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktyw-
nych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa 
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane glo-
balną siecią komputerową lub przez Internet, udzielanie 
wsparcia edukacyjnego w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, 42 dostarczanie interaktywnego panelu infor-
macyjnego w postaci platformy informatycznej do komuni-
kacji między społecznościami, urzędami, wszelakimi organa-
mi oraz do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży 
rzeczy poprzez sieć elektroniczną, obsługa techniczna elek-
tronicznej i internetowej platformy w celu rozwijania świado-
mości społecznej w zakresie polskiego kapitału w polskich 
przedsiębiorstwach, udostępnienia informacji, kultury, roz-
rywki, handlu elektronicznego, kontaktu z urzędami, współ-
pracy i tworzenia wirtualnych społeczności, prowadzenie 
terminali i platformy internetowych, udzielanie wsparcia in-
formatycznego w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjaty-
wom oraz wydarzeniom związanym z rozwijaniem świado-
mości społecznej w zakresie polskiego kapitału w polskich 
przedsiębiorstwach, projektowanie i opracowywanie portali 
internetowych, administrowanie portalami internetowymi, 
forum internetowym, usługi informatyczne w zakresie pro-
jektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa infor-
matyczna stron Web i portali, obsługa informatyczna forum 
dyskusyjnego, prowadzenie serwerów, usługi informatyczne 
w zakresie projektowania i opracowywania programów 
komputerowych, systemów komputerowych, interaktyw-
nych stron internetowych, witryn i serwisów informacyjnych, 
rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputero-
wym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie danych kompu-
terowych, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, wykonywanie opinii technicznych i badań w dziedzi-
nie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, tworze-

nie indeksów stron www, usługi techniczne umożliwiające 
zachowywanie wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sy-
gnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, elektroniczne 
przechowywanie informacji.

(210) 496176 (220) 2019 02 20
(731) RAJ MEDIA PORZEZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ocaleni.tv

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 41 produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, nagrywanie dźwiękowe, nagrywanie filmów, organiza-
cja i prowadzenie: warsztatów, koncertów, konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, spektakli, 
publikacje elektroniczne, on line, nie do pobrania, publikacja 
książek, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne progra-
my rozrywkowe, usługi trenerskie, trenera osobistego, usługi 
reporterskie, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie re-
ligii, organizowanie balów.

(210) 496262 (220) 2019 02 21
(731) STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stella

(531) 01.01.02, 27.05.01, 26.01.03, 26.02.12, 26.02.13, 29.01.13
(510), (511) 4 świece, świeczki zapachowe, świece ozdobne, 
świece podgrzewające, zapachowe świece podgrzewające, 
kostki do rozpalania w grillu i kominku, zapalacze do grilla, 
6 folie metalowe do zawijania i pakowania, wyroby z folii me-
talowych, w tym pojemniki, formy, torby, rękawy foliowe, fo-
lie żaroodporne, folie aluminiowe do zawijania i pakowania, 
folie aluminiowe do pakowania produktów spożywczych, 
grillowania, pieczenia, aluminiowe tacki do grilla, 8 łyżki 
z tworzyw sztucznych, łyżeczki z tworzyw sztucznych, wi-
delce z tworzyw sztucznych, noże z tworzyw sztucznych, 
16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, papier do pa-
kowania, papier i rękawy do pieczenia, torby do pakowa-
nia, koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, wor-
ki na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki 
do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, ręczniki papierowe, filtry do kawy, serwetki pa-
pierowe, torebki na mrożonki, torebki śniadaniowe, 21 słomki 
do picia, foremki do lodu, rękawice do prac domowych, rę-
kawice ogrodnicze, ścierki i ściereczki z mikrofibry, ściereczki 
do wycierania kurzu, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia 
podłóg, ściereczki do wycierania mebli, ściereczki impregno-
wane detergentem do czyszczenia, gąbki do celów domo-
wych, gąbki toaletowe, mopy, mopy z mikrofibry, zmywaki 
ścierne do celów kuchennych, materiały do polerowania, pa-
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pierowe tace i tacki gastronomiczne, talerze papierowe, tale-
rze z tworzyw sztucznych, miseczki z tworzyw sztucznych, 
kubki papierowe, kubki z tworzyw sztucznych, kufle do piwa 
z tworzyw sztucznych, szklaneczki z tworzyw sztucznych, fi-
liżanki z tworzyw sztucznych, kieliszki z tworzyw sztucznych, 
wykałaczki.

(210) 499219 (220) 2019 04 28
(731) SINGH SARBJIT BOBBY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FALAFEL ŻUDI

(531) 05.03.15, 26.01.02, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przetworzone owoce i warzywa, kiszone 
warzywa, kimchi, falafel, hummus, tahini, sałatki warzywne, 
30 kanapki, kanapki rolowane, przekąski na bazie zbóż, su-
shi, ciastka, 43 usługi świadczone przez bary, bary szybkiej 
obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem 
produktowym i transportem, restauracje samoobsługowe, 
restauracje , usługi restauracyjne, catering, kawiarnie, usługi 
barowe, ciastkarnie.

(210) 499945 (220) 2019 05 17
(731) MURAWSKA PATRYCJA LILLA CAFE, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LILLA Cafe

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 kawiarnie, usługi restauracyjne, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, usługi barów i restauracji, 
bary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), bary przekąskowe, 
dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, informowanie 
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, rzeźbienie 
w jedzeniu, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), ka-
feterie (bufety), obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, domy turystyczne, motele, 
pensjonaty, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi 
barowe, usługi hotelowe, wynajem budynków przenośnych, 
wynajmowanie sal na zebrania (posiedzenia, narady), wypo-
życzanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 
namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 499947 (220) 2019 05 17
(731) MURAWSKA PATRYCJA LILLA CAFE, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LILLA Cafe
(510), (511) 43 kawiarnie, usługi restauracyjne, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, usługi barów i restauracji, 
bary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), bary przekąskowe, 
dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, informowanie 
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, rzeźbienie 

w jedzeniu, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), ka-
feterie (bufety), obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, domy turystyczne, motele, 
pensjonaty, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi 
barowe, usługi hotelowe, wynajem budynków przenośnych, 
wynajmowanie sal na zebrania (posiedzenia, narady), wypo-
życzanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 
namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 499993 (220) 2019 05 20
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 19.07.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 500298 (220) 2019 05 27
(731) GRUPA DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zawiercie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JACKS VAPE

(531) 01.01.05, 01.01.25, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15, 25.07.06, 
26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 5 papierosy bez tytoniowe do celów leczni-
czych, papierosy kretek (goździkowe) do użytku medycz-
nego, suplementy diety i odżywki, zioła lecznicze, lecznicze 
mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy 
lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy zioło-
we do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze 
przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierz-
bownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały 
opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze 
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do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów lecz-
niczych, żywność dla niemowląt, 34 pudełka na papierosy 
elektroniczne, waporyzatory osobiste i papierosy elektro-
niczne oraz aromaty i płyny do nich, papierosy elektroniczne, 
papierosy beztytoniowe, elektryczne i elektroniczne papie-
rosy beztytoniowe, wkłady (kartridże) do beztytoniowych 
papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania 
wkładów (kartridży), filtry do beztytoniowych papierosów 
elektronicznych, ampułki do beztytoniowych papierosów 
elektronicznych lub elektrycznych, papierosy elektryczne, 
filtry do papierosów, ustniki do papierosów, papierosy z fil-
trem, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów 
leczniczych, papierosy zawierające substytuty tytoniu, pły-
ny (liquidy) do napełniania wkładów (kartridży) papierosów 
elektronicznych lub elektrycznych, filtry do beztytoniowych 
papierosów elektronicznych lub elektrycznych, pudełka 
na papierosy, elektryczne i elektroniczne papierosy beztyto-
niowe do celów medycznych, ampułki do beztytoniowych 
papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do bezty-
toniowych papierosów elektronicznych lub elektrycznych, 
35 usługi oferowania w celach sprzedaży w sklepach deta-
licznych, hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w skle-
pach internetowych w drodze sprzedaży wysyłkowej: papie-
rosów elektrycznych i elektronicznych, części zamiennych 
oraz akcesoriów do tych papierosów w tym płynów (liqu-
idów) do napełniania wkładów (kartridży), produktów farma-
ceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, 
odżywek, usługi oferowania w celach sprzedaży w sklepach 
detalicznych, hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym 
w sklepach internetowych w drodze sprzedaży wysyłkowej: 
ziół, kawy, herbaty, kakao, kawy nienaturalnej, ryżu, tapioki 
i sago, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cu-
kierniczych i słodyczy, lodów, cukru, miodu, melasy (syropy), 
drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów 
(przypraw), przypraw, lodu.

(210) 500430 (220) 2019 05 29
(731) HARABASZ JERZY GOSPODARSTWO ROLNE  

DR. HARABASZ, Zatom Nowy
(540) (znak słowny)
(540) OLCHOWY MŁYN
(510), (511) 43 usługi agroturystyczne.

(210) 501171 (220) 2019 06 14
(731) KICKA ANNA, Giebułtów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) humla

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.11, 01.15.11, 26.11.08, 26.01.03
(510), (511) 41 nauczanie, edukacja, kursy korespondencyj-
ne, organizowanie i prowadzenie seminariów, usługi tłuma-
czenia.

(210) 501342 (220) 2019 06 18
(731) SWEET WORLD K.MAŁODOBRY-STASIAK, K.PURA 

SPÓŁKA JAWNA, Miroszowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) soko żelki

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki, cukierki żelowe, 
cukierki żelowo-sokowe, cukierki miętowe, galaretki owoco-
we, guma do żucia nie do celów medycznych, kable żelowe, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, słodycze, słodycze do ssa-
nia, słodycze ozdobne na choinki, żelki, żele.

(210) 502092 (220) 2019 07 10
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dexoftyal Rewitalizacja powierzchni oka
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do ce-
lów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, ae-
rozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, 
kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higie-
niczne do celów medycznych.

(210) 502236 (220) 2019 07 13
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY 

ELEKTROENERGETYCZNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) psbe Polskie Stowarzyszenie Branży 

Elektroenergetycznej

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.11
(510), (511) 35 badania opinii publicznej w zakresie elektro-
energetyki, analizy ekonomiczne, organizacyjne dotyczące 
elektroenergetyki, doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej dotyczącej elektroenergetyki, ekono-
miczne prognozy dotyczące elektroenergetyki, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem w obszarze elektroenerge-
tyki, organizowanie seminariów i konferencji z zakresu elek-
troenergetyki, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą w obszarze elektroenergetyki, publikowanie tekstów 
promujących wiedzę w obszarze elektroenergetyki, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej w obszarze 
elektroenergetyki, usługi komunikacji w obszarze elektro-
energetyki, usługi lobbingu handlowego dotyczące elektro-
energetyki, usługi public relations w obszarze elektroenerge-
tyki, 45 analizy prawne dotyczące elektroenergetyki.
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(210) 502344 (220) 2019 07 16
(731) ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obroki

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.02.12, 26.01.03
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, wynajem 
powierzchni i miejsc reklamowych, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
zarządzania personalnego, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi w zakresie organi-
zacji i zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów, 
zarządzanie punktami sprzedaży hurtowej i detalicznej w za-
kresie: artykułów odzieżowych, przemysłowych, obuwia, ar-
tykułów chemicznych i kosmetycznych, gospodarstwa do-
mowego, artykułów spożywczych, napojów, alkoholu, piwa, 
wyrobów tytoniowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w sklepie z artykułami odzieżowymi, przemysłowymi, 
obuwiem, artykułami chemicznymi i kosmetycznymi, go-
spodarstwa domowego, artykułami spożywczymi, napoja-
mi, alkoholem, piwem, wyrobami tytoniowymi, administro-
wanie i zarządzanie w działalności handlowej, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, usługi reklamowe 
w Internecie, zarządzanie i doradztwo w zakresie działalności 
handlowej w Internecie, 36 wynajem powierzchni biuro-
wych, handlowych, zarządzanie nieruchomościami, udo-
stępnianie osobom trzecim powierzchni sklepowej w celu 
eksponowania i sprzedaży wyrobów, 37 usługi remontowe 
i budowlane, naprawy i usługi instalacyjne w budownictwie, 
39 usługi transportowe, usługi rozładunku i załadunku towa-
rów, usługi magazynowania i składowania towarów, dostar-
czania towarów, zaopatrywanie w wodę i energię, wynajem 
garaży i miejsc parkingowych, wynajem powierzchni maga-
zynowych.

(210) 502383 (220) 2019 07 17
(731) MULTI FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZIME SMAKI znane i lubiane

(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08, 07.01.09, 05.01.16, 26.02.07
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, wę-
dliny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane owoce oraz warzywa, galaretki, mleko i produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 35 pośrednictwo handlowe, 
import, eksport oraz usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 

i detalicznej żywności, mięsa, drobiu, dziczyzny, wyrobów 
z mięsa, wędlin, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, 
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców oraz warzyw, 
galaretek, mleka i produktów mlecznych, olejów i tłuszczów 
jadalnych, reklama z wykorzystaniem metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz sie-
ci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uak-
tualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych, 
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamo-
wych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, usługi w zakresie doradztwa we wszelkich 
sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

(210) 502497 (220) 2019 07 19
(731) DUTKIEWICZ MAREK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SZKLANA POGODA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholo-
we, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 502509 (220) 2019 07 19
(731) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT 

LOTNICTWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IL Institute of Aviation Warsaw 1926

(531) 01.01.02, 01.01.09, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.13, 26.01.17, 26.01.18, 29.01.13

(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i badań 
pilotów, generatory gazu do celów gaśniczych: silniki statków 
powietrznych, pędnie do statków powietrznych, przekładnie 
do pojazdów powietrznych, lotnicze układy przeniesienia na-
pędu, silniki lotnicze, silniki rakietowe do napędzania statków 
powietrznych, silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, 
statków powietrznych i łodzi, rakietowe urządzenia napędowe 
do statków powietrznych, podnośniki mechaniczne i hydrau-
liczne, generatory gazów obojętnych - maszyny, generatory 
gazu, kompresory do nadmuchiwania elastycznych konstruk-
cji, generatory elektryczności, turbiny inne niż do pojazdów 
lądowych, 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryj-
ne, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do namierzania celu i kartograficzne, satelity, urządzenia sate-
litarne, urządzenia radiolokacyjne, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, aparatura i urządzenia pomiarowe, 
diagnostyczne i testujące, urządzenia do testowania i kontroli 
jakości, urządzenia diagnostyczne do silników, maszyny do te-
stowania tworzyw sztucznych, oprogramowanie testowe, 
oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, lotnicze urządzenia 
komunikacyjne, symulatory lotu, symulatory do symulacji ob-
sługi samolotów, elektroniczne symulatory sportowe do tre-
ningu, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia do auto-
matycznej regulacji, urządzenia do automatycznego kierowa-
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nia do pojazdów, urządzenia do kontroli ruchu powietrznego, 
urządzenia do kontroli lotów, urządzenia do naprowadzenia 
lądujących statków powietrznych, kombinezony ochron-
ne dla lotników, generatory gazu do celów laboratoryjnych, 
urządzenia do wykrywania pożaru, automatyczne urządzenia 
do gaszenia ognia, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, 
przyrządy meteorologiczne, balony meteorologiczne, 12 po-
jazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, 
części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu 
i w przestrzeni kosmicznej, lekkie statki powietrzne, bezzało-
gowe statki powietrzne, wiatrakowce, szybowce, sterówce, 
balony powietrzne, zdalnie sterowane obiekty latające, drony, 
statki powietrzne z napędem elektrycznym, silniki do pojaz-
dów lądowych, części konstrukcyjne do statków powietrz-
nych, podwozia statków powietrznych, płaty nośne do stat-
ków powietrznych, skrzydła do statków powietrznych, śmigła 
do pojazdów powietrznych, hamulce do statków powietrz-
nych, opony do statków powietrznych , fotele lotnicze, fotele 
wyrzucane do statków powietrznych, mechanizmy do starto-
wania do pojazdów powietrznych, hamulce do statków po-
wietrznych, spadochrony do skoków powietrznych, pojazdy 
na poduszkach powietrznych, poduszkowce, samoloty amfi-
bie, łodzie, pontony, pojazdy podwodne, poduszki powietrzne 
do pojazdów, systemy alarmowe do statków powietrznych, 
35 usługi reklamowe, badania rynkowe, usługi marketingowe, 
rozpowszechnianie materiałów, reklamowych i informacyj-
nych, organizowanie wystaw, targów w celach handlowych 
i reklamowych, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 
rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, rekrutacja 
pokładowego personelu linii lotniczych, selekcja personelu, 
37 konserwacja i naprawa statków powietrznych, naprawy 
i obsługa samolotów, naprawa, przegląd i konserwacja pojaz-
dów i urządzeń do poruszania się drogą powietrzną, montaż 
silników lotniczych, serwisowanie silników lotniczych, naprawa 
turbin, naprawa sprzętu do nawigacji powietrznej, instalowanie 
systemów wykrywania pożarów, konserwacja i naprawa syste-
mów do wykrywania pożaru, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją statków powietrznych, dostarcza-
nie informacji o usługach naprawczych w branży lotniczej, 
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
przetwarzanie gumy, nakładanie powłok odpornych na metale 
i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok odpornych na zuży-
cie na elementy techniczne, laminowanie płyt, laminowanie 
tkanin, papieru, drewna i substytutów drewna, wytwarzanie 
na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyj-
nych, 41 usługi nauczania i rozrywki, organizacja seminariów, 
szkoleń, warsztatów, konkursów, pikników naukowych, usługi 
wydawnicze, kształcenie praktyczne, pokazy, udostępnianie 
obiektów i sprzętu treningowego, szkolenia personelu, szko-
lenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, instruktaż w za-
kresie latania samolotem, organizowanie pokazów lotniczych, 
organizowania pokazów w celach szkoleniowych, organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, foto-
grafia lotnicza, 42 usługi projektowe i inżynierskie, ekspertyzy 
inżynieryjne, usługi oprogramowania komputerowego, ba-
dania wytrzymałości materiałów i konstrukcji, aerodynamiki 
obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn i urządzeń, silników 
spalinowych, odrzutowych i tłokowych, projektowanie progra-
mów i oprogramowania komputerowego w zakresie statków 
powietrznych, usługi w zakresie pomiarów powietrznych, zdal-
ny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska, 
pomiary geodezyjne, usługi kartograficzne, prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób trzecich 
w dziedzinie tworzyw sztucznych, usługi w zakresie doradztwa 
technicznego.

(210) 502511 (220) 2019 07 19
(731) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT 

LOTNICTWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IL Institute of Aviation Warsaw 1926

(531) 01.01.02, 01.01.09, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i badań 
pilotów, generatory gazu do celów gaśniczych: silniki stat-
ków powietrznych, pędnie do statków powietrznych, prze-
kładnie do pojazdów powietrznych, lotnicze układy przenie-
sienia napędu, silniki lotnicze, silniki rakietowe do napędza-
nia statków powietrznych, silniki elektryczne i silniki do mo-
deli pojazdów, statków powietrznych i łodzi, rakietowe 
urządzenia napędowe do statków powietrznych, podnośniki 
mechaniczne i hydrauliczne, generatory gazów obojętnych - 
maszyny, generatory gazu, kompresory do nadmuchiwania 
elastycznych konstrukcji, generatory elektryczności, turbiny 
inne niż do pojazdów lądowych, 9 urządzenia do badań na-
ukowych i laboratoryjne, urządzenia nawigacyjne, naprowa-
dzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
satelity, urządzenia satelitarne, urządzenia radiolokacyjne, 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, apa-
ratura i urządzenia pomiarowe, diagnostyczne i testujące, 
urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia dia-
gnostyczne do silników, maszyny do testowania tworzyw 
sztucznych, oprogramowanie testowe, oprogramowanie 
do zdalnej diagnostyki, lotnicze urządzenia komunikacyjne, 
symulatory lotu, symulatory do symulacji obsługi samolotów, 
elektroniczne symulatory sportowe do treningu, urządzenia 
zdalnego sterowania, urządzenia do automatycznej regula-
cji, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, 
urządzenia do kontroli ruchu powietrznego, urządzenia 
do kontroli lotów, urządzenia do naprowadzenia lądujących 
statków powietrznych, kombinezony ochronne dla lotni-
ków, generatory gazu do celów laboratoryjnych, urządzenia 
do wykrywania pożaru, automatyczne urządzenia do gasze-
nia ognia, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrzą-
dy meteorologiczne, balony meteorologiczne, 12 pojazdy 
do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, czę-
ści i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu 
i w przestrzeni kosmicznej, lekkie statki powietrzne, bezza-
łogowe statki powietrzne, wiatrakowce, szybowce, sterów-
ce, balony powietrzne, zdalnie sterowane obiekty latające, 
drony, statki powietrzne z napędem elektrycznym, silniki 
do pojazdów lądowych, części konstrukcyjne do statków 
powietrznych, podwozia statków powietrznych, płaty nośne 
do statków powietrznych, skrzydła do statków powietrz-
nych, śmigła do pojazdów powietrznych, hamulce do stat-
ków powietrznych, opony do statków powietrznych , fotele 
lotnicze, fotele wyrzucane do statków powietrznych, mecha-
nizmy do startowania do pojazdów powietrznych, hamulce 
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do statków powietrznych, spadochrony do skoków po-
wietrznych, pojazdy na poduszkach powietrznych, podusz-
kowce, samoloty amfibie, łodzie, pontony, pojazdy podwod-
ne, poduszki powietrzne do pojazdów, systemy alarmowe 
do statków powietrznych, 35 usługi reklamowe, badania ryn-
kowe, usługi marketingowe, rozpowszechnianie materiałów, 
reklamowych i informacyjnych, organizowanie wystaw, tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w za-
kresie rekrutacji personelu, rekrutacja naziemnego personelu 
linii lotniczych, rekrutacja pokładowego personelu linii lot-
niczych, selekcja personelu, 37 konserwacja i naprawa stat-
ków powietrznych, naprawy i obsługa samolotów, naprawa, 
przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania 
się drogą powietrzną, montaż silników lotniczych, serwiso-
wanie silników lotniczych, naprawa turbin, naprawa sprzętu 
do nawigacji powietrznej, instalowanie systemów wykrywa-
nia pożarów, konserwacja i naprawa systemów do wykrywa-
nia pożaru, udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją statków powietrznych, dostarczanie informacji 
o usługach naprawczych w branży lotniczej, 40 obróbka 
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, przetwa-
rzanie gumy, nakładanie powłok odpornych na metale i two-
rzywa sztuczne, nakładanie powłok odpornych na zużycie 
na elementy techniczne, laminowanie płyt, laminowanie 
tkanin, papieru, drewna i substytutów drewna, wytwarzanie 
na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyj-
nych, 41 usługi nauczania i rozrywki, organizacja seminariów, 
szkoleń, warsztatów, konkursów, pikników naukowych, usłu-
gi wydawnicze, kształcenie praktyczne, pokazy, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu treningowego, szkolenia personelu, 
szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, instruktaż 
w zakresie latania samolotem, organizowanie pokazów lot-
niczych, organizowania pokazów w celach szkoleniowych, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, fotografia lotnicza, 42 usługi projektowe i inżynierskie, 
ekspertyzy inżynieryjne, usługi oprogramowania kompu-
terowego, badania wytrzymałości materiałów i konstrukcji, 
aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn 
i urządzeń, silników spalinowych, odrzutowych i tłokowych, 
projektowanie programów i oprogramowania komputero-
wego w zakresie statków powietrznych, usługi w zakresie 
pomiarów powietrznych, zdalny monitoring powietrzny 
związany z badaniami środowiska, pomiary geodezyjne, 
usługi kartograficzne, prace badawczo-rozwojowe w zakre-
sie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie two-
rzyw sztucznych, usługi w zakresie doradztwa technicznego.

(210) 502530 (220) 2019 07 20
(731) VU HAI SON, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) More Bio

(531) 05.03.13, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji, 
łyżki z tworzyw ulegających biodegradacji, noże z tworzyw 
ulegających biodegradacji, widelce z tworzyw ulegających 

biodegradacji, jednorazowe noże, jednorazowe widelce, jed-
norazowe łyżki, 16 worki na śmieci, worki papierowe, worki 
i torby papierowe, papierowe worki na odpadki spożywcze 
do użytku domowego, worki na śmieci z papieru [do użyt-
ku domowego], worki do koszy na śmieci, papierowe worki 
na śmieci, pojemniki z papieru biodegradowalnego opar-
tego na bazie masy włóknistej do jedzenia na wynos, torby 
do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, tor-
by do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 21 za-
stawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, talerze na-
dające się na kompost, miski nadające się na kompost, tace 
nadające się na kompost, kubki nadające się na kompost, 
tace nadające się na kompost, do użytku domowego, talerze 
jednorazowego użytku, jednorazowe pałeczki do jedzenia, 
biodegradowalne filiżanki, biodegradowalne talerze, bio-
degradowalne tacki, biodegradowalne miski, biodegrado-
walne tace do użytku domowego, biodegradowalne kubki 
na bazie masy papierniczej, biodegradowalne miski na bazie 
masy papierniczej, biodegradowalne talerze na bazie masy 
papierniczej, talerze jednorazowe.

(210) 502577 (220) 2019 07 22
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LICERINN

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy medyczne, grzebienie 
do wyczesywania wszy, grzebienie do usuwania wszy z wło-
sów, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne.

(210) 502783 (220) 2019 07 26
(731) GACHEWICZ MARIUSZ STUDIO KULINARNE MG, 

Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHIMAGIRUS TRADYCJA&NOWOCZESNOŚĆ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.01, 02.01.23, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje.

(210) 502846 (220) 2019 07 29
(731) BURZA EWA OGRODY NIWA, Zalesie Górne
(540) (znak słowny)
(540) Ogrody NIWA
(510), (511) 42 usługi projektowania wystroju wnętrz do-
mowych, usługi projektowania wystroju wnętrz biurowych, 
44 planowanie [projektowanie] ogrodów, usługi ogrodnicze.
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(210) 502910 (220) 2019 07 30
(731) PIKO BIS ZAKŁAD ROZBIORU DROBIU  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIKO bis

(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, drób i wyroby z drobiu, 
mięso i wyroby z mięsa, mięso konserwowane, mięso lio-
filizowane, mięso solone, wędliny, 35 doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, opinie, sondaże, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, promocje sprzedaży stosowane dla osób 
trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zaopatrzenie 
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów 
dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie badania rynku 
i badania opinii publicznej, usługi umożliwiające odbiorcom 
dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, poprzez In-
ternet, w sklepach, z wyrobami w branżach: spożywczej, 
w szczególności branży mięsnej i rolniczej, 39 dostarczanie 
towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, wynajmowanie garaży, informacja 
o składowaniu, holowanie, informacja o transporcie, maga-
zynowanie towarów, wypożyczanie kontenerów magazy-
nowych, pakowanie towarów i produktów, przewożenie ła-
dunków, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie 
towarów, informacja o transporcie, spedycja, wynajmowanie 
magazynów, wypożyczanie magazynów i kontenerów ma-
gazynowych, 40 konserwowanie żywności, mrożenie żyw-
ności, przechowywanie żywności.

(210) 502941 (220) 2019 07 31
(731) MIKROFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOKSERbackter

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 mikroorganizmy do utrzymywania stawów, 
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, mikroorganizmy 
do stymulacji wzrostu roślin, mikroorganizmy do użytku 
w uzdatnianiu wody, kultury mikroorganizmów stosowane 
w fermentacji kiszonki, środki do regulacji wzrostu roślin 
z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin 
z mikroorganizmami, naturalnie występujące mikroorgani-
zmy stosowane do celów utrzymania stawów, mikroorgani-
zmy (kultury -) inne, niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, mikroorganizmy do degradacji toksyn [inne niż 
do celów medycznych], żywe mikroorganizmy, inne niż 
do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych, mie-
szanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do siana 
przy produkcji pasz kiszonych [inne niż do użytku weteryna-
ryjnego], mieszanki produktów chemicznych i mikroorgani-
zmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt 
[inne niż do użytku weterynaryjnego], bakterie do oczysz-
czania ścieków, bakterie do uzdatniania wody, bakterie 

do uzdatniania ścieków, kultury bakterii do uzdatniania ście-
ków, dodatki chemiczne do fungicydów, płyny wspomagają-
ce do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, środki che-
miczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, in-
sektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne 
dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-
cydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki che-
miczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki 
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbi-
cydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, 
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży-
tom, środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicy-
dów, herbicydów. insektycydów oraz środków przeciw paso-
żytom], chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolni-
czych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], środki chemiczne stosowane w pro-
dukcji insektycydów, środki chemiczne do użytku w herbicy-
dach, środki chemiczne do użytku w mieszankach herbicy-
dowych, środki chemiczne do stosowania w przemyśle agro-
chemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobój-
cze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasoży-
tom], nawozy, nawóz naturalny, nawozy azotowe, nawóz 
mocznikowy, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, nawo-
zy naturalne, sole [nawozy], superfosfaty [nawozy], nawozy 
biologiczne, nawozy potasowe, nawozy hydroponiczne, syn-
tetyczne nawozy, nawozy złożone, nawozy mieszane, nawo-
zy mineralne, nawozy chemiczne, fosforany [nawozy], nawo-
zy organiczne, środki chemiczne dla rolnictwa, środki che-
miczne do zaprawiania nasion, środki chemiczne stosowane 
w ogrodnictwie, środki owadobójcze [dodatki chemiczne do 
-], środki owadobójcze (dodatki chemiczne do -), środki grzy-
bobójcze [dodatki chemiczne do -], środki chemiczne w po-
staci sorbentów, środki chemiczne stosowane w leśnictwie, 
środki chemiczne do oczyszczania wody, chemiczne środki 
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środ-
ki wspomagające do użytku w rolnictwie, środki chemiczne 
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki 
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, 
środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w le-
śnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne 
do użytku w ogrodnictwie, podłoża hodowlane, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie, le-
śnictwie, preparaty bakteryjne do celów rolniczych, prepara-
ty zawierające bakterie do oczyszczania wody, preparaty 
bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, preparaty bakteryjne 
do użytku w leśnictwie, preparaty bakteriologiczne do użyt-
ku w ogrodnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku 
w leśnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku w rolnic-
twie, bakterie [inne niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych], probiotyczne preparaty bakteryjne [inne niż do ce-
lów medycznych], bakteriocydy [inne niż do użytku medycz-
nego i weterynaryjnego], produkty bakteryjne [inne niż 
do celów medycznych i weterynaryjnych], preparaty bakte-
ryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, 
preparaty bakteryjne, inne niż do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, preparaty bakteriobójcze [inne niż do użytku 
medycznego i weterynaryjnego], kultury bakteriologiczne 
[inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego], prepa-
raty bakteriologiczne, inne niż do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku 
medycznego i weterynaryjnego, mieszanki koncentratów 
bakteryjnych jako dodatki do kiszonki [inne niż do użytku 
medycznego lub weterynaryjnego], stymulatory wzrostu 
[inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], środ-
ki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub 
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weterynaryjnych], ekstrakty z wodorostów do stosowania 
jako środek stymulujący wzrost do roślin, nawozy do gleb, 
nawozy do gleby, biologiczne nawozy azotowe, nawozy dla 
rolnictwa, nawozy i użyźniacze, rolnictwo (nawozy dla -), 
kompost, obornik, nawozy, nawozy użyźniające glebę, na-
wozy z trocin, nawozy do trawy, potas kalcynowany [nawo-
zy], nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy, nawozy 
do trawników, nawozy do trawy, mieszanki nawozów, prepa-
raty do nawożenia, dodatki glebowe [nawożenie], nawóz 
z superfosfatu wapniowego, powłoki do nasion [nawóz], na-
wóz z krzemianu wapnia, organiczne pozostałości pofer-
mentacyjne [nawóz], nawóz w formie stałej, nawóz z azota-
nem sodu, nawozy do użytku domowego, nawozy z mączki 
rybnej, chemicznie zmienione nawozy złożone, użyźnianie 
gleby (nawozy do -), nawozy do roślin doniczkowych, nawo-
zy zawierające związki azotu, nawozy bez zawartości chloru, 
dodatki chemiczne do nawozów, nawożenie gleby (prepara-
ty do -), preparaty do nawożenia gleby, mulcz do wzbogaca-
nia gleby [nawóz], gips do stosowania jako nawóz, nawóz 
na bazie siarczanu potasu, nawóz na bazie azotanu amono-
wego, nawóz na bazie chlorku potasu, podwójny lub potrój-
ny superfosfat [nawóz], nawóz na bazie chlorku amonowe-
go, nawóz na bazie siarczanu amonowego, kompost z prze-
gniłych liści [nawozy], mieszanki nawozów o spowolnionym 
uwalnianiu, materiały włókniste do użytku jako nawóz, na-
wozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy zawiera-
jące azot i magnez (Mg), nawozy sztuczne do użytku w rol-
nictwie, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gle-
by, nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, na-
wozy dla rolnictwa z alg morskich, nawozy do gleby i ziemi 
doniczkowej, nawozy naturalne wykonane ze składników 
morskich, preparaty do nawożenia pogłównego do trawni-
ków, ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, nawo-
zy uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez dżdżow-
nice, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla 
ogrodnictwa, preparaty do nawożenia pogłównego [humus] 
do trawników, mieszanki substancji chemicznych i mikroor-
ganizmów do nawożenia kompostu, substancje chelatowe 
do użytku jako nawozy do listowia roślin, nawóz do liści sto-
sowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, nawo-
zy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej 
formie do użytku w rolnictwie, mieszanki substancji che-
micznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako 
nawozy rolnicze, mieszanki substancji chemicznych i mate-
riałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, na-
wóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie 
ich gwałtownego wzrostu, biowęgiel, preparaty chemiczne 
stosowane w produkcji biocydów, preparaty do biologicz-
nego oczyszczania wody, biostymulanty będące środkami 
pobudzającymi wzrost roślin, preparaty chemiczne do bio-
logicznej obróbki ścieków, biologiczne preparaty [inne niż 
do celów medycznych], preparaty biochemiczne inne niż 
do użytku medycznego, biochemiczne substancje [inne niż 
do celów medycznych], dodatki biologiczne służące do prze-
kształcania plonów w kompost, dodatki biologiczne służące 
do przekształcania roślin w kiszonkę, biologiczne preparaty, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, dodatki 
biologiczne służące do przekształcania roślin w pasze rolni-
cze, substancje biologiczne [inne niż do użytku medyczne-
go lub weterynaryjnego], chemikalia używane w rolnictwie, 
sproszkowany wapień do celów rolniczych, granulowany 
wapień do celów rolniczych, substancje do uprawy bezgle-
bowej [rolnictwo], wapno do użytku w rolnictwie, nadtlenek 
wapnia do użytku w rolnictwie, środki regulujące wzrost ro-
ślin do użytku rolniczego, pierwiastki śladowe do użytku 
w rolnictwie, chemicznie przetwarzany torf stosowany w rol-

nictwie, środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, 
środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, 
środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicz-
nymi, mulcz do wzbogacania gleby do użytku w rolnictwie, 
surfaktanty do użytku w związku z pestycydami rolniczymi, 
substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów 
rolnych, substancje przylepne przeznaczone do użytku rol-
nego w zwalczaniu szkodników, środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów rolnych, fosforan w for-
mie ciekłej do stosowania na liściach rolniczych roślin upraw-
nych, 5 środki do usuwania bakterii, środki bakteriobójcze, 
detergenty bakteriobójcze, fungicydy, fungicydy biologicz-
ne, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], kalomel [fun-
gicyd], insektycydy, środki odstraszające insekty, preparaty 
do zwalczania insektów, preparaty do kontroli insektów, 
środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], insektycydy 
do użytku w rolnictwie, herbicydy, herbicydy biologiczne, 
herbicydy wodne, herbicydy do zwalczania wodorostów, 
herbicydy do użytku domowego, środki chemiczne dla le-
śnictwa [herbicydy], herbicydy do użytku w rolnictwie, her-
bicydy do użytku w stawach, preparaty grzybobójcze, środki 
grzybobójcze, środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpaso-
żytnicze], preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], prepa-
raty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, probio-
tyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, 
preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, biocydy, naturalne biocydy, biocydy syn-
tetyczne, biopestycydy rolnicze, środki roztoczobójcze 
do celów rolniczych, środki grzybobójcze do użytku w rol-
nictwie, pestycydy do celów ogrodniczych, preparaty grzy-
bobójcze do stosowania w ogrodnictwie.

(210) 503125 (220) 2019 09 26
(731) LISZKA LILLA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO- 

-GASTRONOMICZNO-PRODUKCYJNA ALMA,  
Męcina Mała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alma

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 29 pierogi na bazie ziemniaków, krokiety, jajka, 
mleko i wyroby z mleka, mięso, 30 produkty na bazie mąki 
z nadzieniem i bez nadzienia, głównie mrożonki, kluski, kne-
dle, naleśniki, uszka, pyzy, mięso zapiekane w cieście, pierogi.

(210) 503636 (220) 2019 08 20
(731) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ 

KATALOGMARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Napędzani marzeniami
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 16.01.13, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 41 tworzenie [opracowywanie] podcastów.

(210) 503784 (220) 2019 08 26
(731) PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Combo

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, autobusy, autokary, 
kolejki linowe, lokomotywy, pociągi, samochody, samoloty, 
statki, tramwaje, wagony tramwajowe, wagony kolejowe, 
39 transport, transport ludzi i towarów koleją, drogą, powie-
trzem i wodą, transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży kolejowych, usługi przechowywa-
nie bagażu, usługi wypożyczania samochodów, udzielanie 
informacji w zakresie rozkładu jazdy, rezerwacja miejsc w po-
ciągach, autobusach i samolotach, organizowanie podróży 
kolejowych, usługi dotyczące wagonów sypialnych.

(210) 503942 (220) 2019 08 29
(731) SULMET FABRYKA OKUĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pomieczyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flyingdesk

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.09, 26.13.25
(510), (511) 20 biurka (meble).

(210) 504098 (220) 2019 09 04
(731) STANCHŁY MICHAŁ STANMED24, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STANMED24

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), 
sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na pod-
stawie zamówień telefonicznych następujących towarów: 
urządzenia, aparaty i przyrządy chirurgiczne, medyczne, sto-
matologiczne i weterynaryjne, sprzęt medyczny, sprzęt 
do opieki zdrowotnej dla ludzi, medyczne urządzenia rent-
genowskie, sprzęt szpitalny, ultradźwiękowe urządzenia dia-
gnostyczne, urządzenia i instalacje w dziedzinie technologii 
medycznej, artykuły ortopedyczne, urządzenia terapeutycz-
ne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły 
do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artyku-
ły związane z aktywnością seksualną, aparaty do ochrony 
słuchu, sprzęt medyczny oraz aparaty do leczenia bezdechu 
sennego dla mężczyzn, sprzęt medyczny oraz aparaty do le-
czenia bezdechu sennego dla kobiet, CPAP, AutoCPAP, BiPAP, 

akcesoria do leczenia bezdechu sennego, sprzęt do wentyla-
cji nieinwazyjnej wspomagający oddychanie, aparaty wspo-
magające oddychanie, respiratory, sprzęt wykorzystywany 
do domowego leczenia tlenem, maski do aparatów wspo-
magających oddychanie, ciśnieniomierze, inhalatory, nebuli-
zatory, pickflometry, koncentratory tlenu stacjonarne, kon-
centratory tlenu przenośne, akcesoria i sprzęt do tlenoterapii 
domowej, łóżka medyczne, łóżka rehabilitacyjne i pielęgna-
cyjne, materace, materace przeciwodleżynowe, sprzęt uła-
twiający poruszanie się, sprzęt rehabilitacyjny, kule, balkoniki, 
balkoniki ambony, wózki, wózki inwalidzkie, urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, szyny cpm, protezy i sztuczne im-
planty, odzież medyczna, meble i pościel do celów medycz-
nych, urządzenia transportowe dla osób niepełnospraw-
nych, urządzenia transportu pionowego, schodołazy, wycią-
gi przyschodowe, podnośniki na wózki), urządzenia do trans-
portu poziomego, pasy transportowe na lotniskach dla osób 
niepełnosprawnych sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
schodołazy, podnośniki, transportery medyczne, transport 
medyczny, platformy, artykuły do karmienia i smoczki, pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badaw-
czych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, 
mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania 
metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, 
substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla prze-
mysłu, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji 
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, ży-
wice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla mala-
rzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfume-
ryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji wło-
sów, środki do czyszczenia zębów, oleje przemysłowe i tłusz-
cze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wią-
żące, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetle-
niowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceu-
tyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycz-
nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność 
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały meta-
lowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materia-
ły metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nie-
elektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, 
drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalo-
we, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), ma-
szyny rolnicze, do prac domowych, do robót ziemnych, bu-
dowlane, do przemysłu wydobywczego i górnictwa, do ob-
róbki i przetwórstwa, tnące, wiercące, ścierające, ostrzące, 
do obróbki powierzchni, drukujące, zszywające, kopiujące, 
do sortowania odpadów, dla przemysłu, do produkcji i prze-
twarzania żywności i napojów, zamiatające, czyszczące, my-
jące, sprzątające, montażowe, załadowcze, poligraficzne, 
od szycia, dźwigowe, obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowa-
nych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i na-
pędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), 
mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, narzędzia 
i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, broń 
ręczna, ostrza (maszynki do golenia), urządzenia i przyrządy 
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinemato-
graficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełącza-
jące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, 
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urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwię-
ku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) 
z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepo-
we, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i kompute-
ry, urządzenia do gaszenia ognia, sprzęt radiowy i telewizyj-
ny, sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne, komputery i akce-
soria komputerowe, programy komputerowe, gry kompute-
rowe, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrze-
nia w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy, urządzenia 
służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 
broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztucz-
ne ognie, metale szlachetne i ich stopy, ozdoby, artykuły de-
koracyjne, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego 
z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubiler-
skie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, biżuteria, instrumenty muzyczne, papier, 
tektura, druki, materiały drukowane, afisze, plakaty, obrazy, 
albumy, fotografie, atlasy, bloczki do pisania, bloki rysunko-
we, broszury, czasopisma, gazety, książki, podręczniki, maga-
zyny, publikacje, słowniki, dzienniki, wydawnictwa perio-
dyczne i nieperiodyczne, wydruki wielkoformatowe, tablice 
reklamowe, banery reklamowe, komiksy, koperty, teczki, 
mapy, nalepki, naklejki, notatniki, obrusy i serwetki papiero-
we, plansze, plany, pudełka kartonowe lub papierowe, ręcz-
niki papierowe, podkładki papierowe na stół, chusteczki 
do nosa, druki, materiały introligatorskie, materiały fotogra-
ficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmien-
nych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla 
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biu-
rowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, kauczuk, 
gutaperka, guma, azbest, mika, tworzywa sztuczne w formie 
wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, 
uszczelniające, materiały budowlane, pakuły, skóra i imitacje 
skóry, torebki, aktówki, teczki, plecaki, kuferki, etui, portfele, 
portmonetki, wizytowniki, paski, skóry zwierzęce, skóry suro-
we, walizy i torby podróżne, torebki, parasolki, parasole 
(duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały bu-
dowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowa-
ne w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przeno-
śne niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra, ramki 
obrazów, ozdoby, artykuły dekoracyjne, przybory kuchenne 
i gospodarstwa domowego z drewna, korka, trzciny, wikliny, 
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, maci-
cy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw 
sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego 
oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędz-
li malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt 
do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nie przerobione lub 
półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego 
w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramicz-
ne stosowane w gospodarstwie domowym, liny, sznury, sie-
ci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki, materiały 
na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw 
sztucznych), nieprzerobione tekstylne materiały włókienni-
cze, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i wyroby włó-
kiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, 
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki (kilimy), maty 
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, 
draperie (nietekstylne), gry i zabawki, artykuły sportowe 
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, 

jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, 
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody-
cze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze-
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 
produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, żywe zwierzę-
ta, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty natural-
ne, karma dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowa-
ne oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), tytoń, przybory dla 
palaczy, zapałki, negocjowanie i rozliczanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, organizowanie zakupów zbioro-
wych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trze-
cich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, skomputeryzowane zamówienia towarów, świadcze-
nie usług porównania cen on-line, udzielanie porad dla kon-
sumentów o produktach, usługi agencji eksportowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji im-
portowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, 
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, doradztwo handlowe, promocja sprze-
daży, poszukiwanie partnerów handlowych, informacja han-
dlowa, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, or-
ganizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez han-
dlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności handlowej i gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością handlową, usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, tworzenie, systematyzowanie, 
porządkowanie, utrzymywanie (elektronicznych) baz danych 
z zakresu medycyny, sprzętu medycznego, farmaceutyki i za-
rządzanie nimi, gromadzenie i przetwarzanie danych w za-
kresie wiedzy medycznej, farmaceutycznej, psychologicznej, 
badań medycznych, farmaceutycznych, psychologicznych, 
przeprowadzanie ankiet i badań opinii publicznej, a także 
udostępnianie wyników tych ankiet i badań, opracowywanie 
informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, archiwizacja 
dokumentów (usługi biurowe), usługi informacyjne w zakre-
sie handlu dla konsumentów, 44 wynajem następujących 
towarów: urządzenia, aparaty i przyrządy chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, sprzęt medyczny, 
sprzęt do opieki zdrowotnej dla ludzi, medyczne urządzenia 
rentgenowskie, sprzęt szpitalny, ultradźwiękowe urządzenia 
diagnostyczne, urządzenia i instalacje w dziedzinie techno-
logii medycznej, artykuły ortopedyczne, urządzenia terapeu-
tyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy 
i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrzą-
dy i artykuły związane z aktywnością seksualną, aparaty 
do ochrony słuchu, sprzęt medyczny oraz aparaty do lecze-
nia bezdechu sennego dla mężczyzn, sprzęt medyczny oraz 
aparaty do leczenia bezdechu sennego dla kobiet, CPAP, Au-
toCPAP, BiPAP, akcesoria do leczenia bezdechu sennego, 
sprzęt do wentylacji nieinwazyjnej wspomagający oddycha-
nie, aparaty wspomagające oddychanie, respiratory, sprzęt 
wykorzystywany do domowego leczenia tlenem, maski 
do aparatów wspomagających oddychanie, ciśnieniomierze, 
inhalatory, nebulizatory, pickflometry, koncentratory tlenu 
stacjonarne, koncentratory tlenu przenośne, akcesoria 
i sprzęt do tlenoterapii domowej, łóżka medyczne, łóżka re-
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habilitacyjne i pielęgnacyjne, materace, materace przeciwo-
dleżynowe, sprzęt ułatwiający poruszanie się, sprzęt rehabili-
tacyjny, kule, balkoniki, balkoniki ambony, wózki, wózki inwa-
lidzkie, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, szyny cpm, 
protezy i sztuczne implanty, odzież medyczna, meble i po-
ściel do celów medycznych, urządzenia transportowe dla 
osób niepełnosprawnych, urządzenia transportu pionowe-
go, schodłazy, wyciągi przyschodowe, podnośniki na wózki, 
urządzenia do transportu poziomego, pasy transportowe 
na lotniskach dla osób niepełnosprawnych, sprzęt do prze-
noszenia pacjentów, podnośniki, transportery medyczne, 
urządzenia do transportu medycznego, platformy, artykuły 
do karmienia, smoczki, usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie spraw-
ności fizycznej, dopasowywanie aparatów słuchowych, do-
pasowanie aparatów do leczenia bezdechu sennego i wen-
tylacji domowej, dopasowanie koncentratorów tlenu, dopa-
sowanie ortez, zapewnianie obiektów i sprzętu długotermi-
nowej opieki, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie 
zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn i apa-
ratury medycznej.

(210) 504342 (220) 2019 09 11
(731) VENTIAIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VentiAir

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 wirówki, wirówki (suszarki), wirówki oleju, wi-
rówki przemysłowe, przemysłowe wirówki dekantacyjne, wi-
rówki (suszarki) [maszyny], wirówki do mleka/śmietany, wirów-
ki do mleka [maszyny], urządzenia filtrujące, separujące i wi-
rówki, wirówki dekantacyjne zawierające przenośniki śrubowe, 
pompy, pompy osadowe, pompy mułowe, pompy wysokoci-
śnieniowe, pompy obiegowe, ejektory [pompy], pompy wod-
ne, pompy pneumatyczne, pompy maszynowe, pompy [ma-
szyny], pompy powietrza, pompy zębate, pompy dystrybucyj-
ne, pompy wyporowe, pompy próżniowe, pompy głębinowe, 
pompy ssące, pompy smarownicze, pompy zasilające, pompy 
morskie, pompy wysokotemperaturowe, pompy membrano-
we, pompy tłoczące, pompy osiowe, pompy zęzowe, pompy 
śrubowe, pompy odśrodkowe, pompy dyfuzyjne, pompy do-
zujące, pompy wiatrowe, pompy paliwowe, silnikowe pompy 
paliwowe, pionowe pompy turbinowe, silnikowe pompy 
wodne, pompy wtryskowe paliwa, pompy do aerozoli, obro-
towe pompy zębate, pompy do cieczy, pompy hydrauliczne 
serwosterowane, pompy do smarowania, pompy do natry-
sków, pompy z maceratorem, pompy do betonu, pompy pali-
wowe samonastawne, pompy do akwarium, samozasysające 
odśrodkowe pompy, pompy do napowietrzania, wielofazowe 
pompy śrubowe, pompy próżniowe [maszyny], pompy 
do piwa, próżniowe (pompy -) [maszyny], pompy próżniowe 
tłoczące, próżniowe pompy tłokowe, elektryczne pompy głę-
binowe, elektryczne pompy wodne, obrotowe pompy krzyw-
kowe, elektryczne pompy ogrodowe, pompy odprowadzają-
ce olej, pompy do chłodzenia silników, pompy na sprężone 
powietrze, pompy do instalacji grzewczych, pompy elektrycz-
ne do stawów, pompy wody do pojazdów, pompy będące 
częściami pralek, pompy elektryczne, pompy obrotowe, pom-
py hydrauliczne, pompy piwa, pompy olejowe do zastosowa-

nia w silnikach elektrycznych i silnikach, pompy samoregulują-
ce [inne niż do podawania paliwa na stacjach benzynowych], 
pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, pompy 
wodne do użytku w stawach ogrodowych, pompy wysokoci-
śnieniowe do mycia urządzeń i instalacji, pompy kawitacyjne 
w przewodach wiertniczych [mud motor], pompy sprzęgła, 
inne niż do pojazdów lądowych, elektryczne pompy wodne 
do basenów pływackich, pompy olejowe do silników pojaz-
dów lądowych, elektryczne pompy wodne do wanien spa, 
urządzenia do zaopatrywania w wodę [pompy], pompy wod-
ne do użycia w akwariach, odśrodkowe pompy wodne do ce-
lów domowych, pompy wody do użytku w silnikach, pompy 
pneumatyczne do dostawy gazów skroplonych, pompy wod-
ne do użytku w terrariach, pompy do ekstrakcji gazów [maszy-
ny], pompy mechaniczne z napędem elektrycznym, pompy 
strumieniowe do wytwarzania próżni, zrobotyzowane pompy 
na sprężone powietrze, pompy cieplne [części do maszyn], 
pompy dla przemysłu spożywczego [maszyny], pompy 
do ekstrakcji pary [maszyny], pompy do napowietrzania akwa-
riów domowych, pompy olejowe do pojazdów lądowych, 
pompy paliwowe do pojazdów lądowych, pompy membra-
nowe do materiałów ciekłych, pompy odśrodkowe do urzą-
dzeń kondensujących, elektryczne pompy wodne do wanien, 
pompy elektryczne do basenów pływackich, pompy do pali-
wa z licznikiem, pompy wodne do basenów pływackich, 
pompy wodne do wanien spa, pompy do silników pojazdów 
lądowych, pompy basenowe do wytwarzania przeciwprądu, 
pompy do odzysku czynnika chłodniczego, pompy powietrz-
ne [instalacje w warsztatach samochodowych], pompy mem-
branowe do cieczy, pompy napowietrzające do stawów, 
pompy wodne do pryszniców, pompy, kompresory i dmucha-
wy, pompy wodne do wanien, kamienie akwariowe napowie-
trzające [pompy], obrotowe zębate pompy objętościowe, 
pompy do osmozy odwróconej, pompy membranowe 
do materiałów półciekłych, pompy do ekstrakcji cieczy [ma-
szyny], pompy paliwowe do pojazdów mechanicznych, pom-
py [części maszyn lub silników], pompy [maszyny] dla przemy-
słu napojów, pompy wodne do napowietrzania stawów, pom-
py wodne do pojazdów lądowych, pompy napowietrzające 
do zbiorników wodnych, ładowarki [maszyny], kafary [maszy-
ny], równiarki [maszyny], maszyny górnicze, nurniki [maszyny], 
maszyny kruszące, maszyny do rozrzucania ziemi [maszyny], 
świdry górnicze [maszyny], chwytaki wieloskorupowe [maszy-
ny], przesiewacze żużlu [maszyny], koparki podsiębierne [ma-
szyny], maszyny dla górnictwa, górnicze koparki [maszyny], 
ładowarki łopatowe [maszyny], maszyny przetwarzające mi-
nerały, maszyny natryskujące beton, koparki (czerparki) [ma-
szyny], maszyny do obróbki rud, wiertarki do kamienia [maszy-
ny], maszyny do zgarniania ziemi, maszyny do rozrzucania 
ziemi, maszyny do koszenia [elektryczne], maszyny do wierce-
nia szybów, maszyny do rozwiercania nawierzchni, maszyny 
do usuwania pali, narzędzia do podcięć [maszyny], sita do zie-
mi [maszyny], prostownice do blach [maszyny], maszyny 
do zagęszczania gruntu, maszyny do wykopywania ziemi, ma-
szyny kopiące rowy [pługi], maszyny do przenoszenia ziemi, 
maszyny do robót ziemnych, koparki do rowów [maszyny], 
wielowrzecionowe głowice świdrów [maszyny], wielowrze-
cionowe głowice wiertarek [maszyny], maszyny do wykańcza-
nia powierzchni i maszyny do kompaktowania, maszyny 
do równania ziemi, maszyny do sortowania skał, maszyny 
do rozbijania kamieni, maszyny stosowane w jedwabnictwie, 
maszyny do wykopywania skał, roboty ziemne (maszyny do -), 
maszyny do cięcia kamienia, maszyny do przesiewania ziemi, 
ładowarki [maszyny do robót ziemnych], zrywarki [maszyny 
do robót ziemnych], aparaty wiercące w ziemi [maszyny], urzą-
dzenia do przesuwania ziemi [maszyny], koparki [maszyny 
do prac ziemnych], maszyny do robót przy fundamentach, 
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równiarki [maszyny do robót ziemnych], maszyny do pracy 
w ziemi, koparki [maszyny do robót ziemnych], urządzenia 
do równania ziemi [maszyny], maszyny do koszenia [na benzy-
nę], koparki zgarniakowe [maszyny do robót ziemnych], sprzęt 
do wiercenia w ziemi [maszyny], przemysłowe maszyny wier-
cące do wiercenia poziomego, przemysłowe maszyny wiertni-
cze do rozwiercania poziomego, maszyny do pompowania 
do szybów naftowych, koparki (czerparki) [maszyny do robót 
ziemnych], narzędzia do wiercenia obsługiwane przez maszy-
ny, sterowane maszyny do kopania do przemieszczania ziemi, 
ruchome maszyny do prac wydobywczych w kamienioło-
mach, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, łyżki 
koszące do koparek [maszyny lub części maszyn], dmuchawy 
powietrzne, dmuchawy przemysłowe, dmuchawy elektrycz-
ne, dmuchawy osiowe, dmuchawy obrotowe, dmuchawy od-
środkowe, dmuchawy [maszyny], dmuchawy do śniegu, dmu-
chawy śniegowe doczepiane do pojazdów, dmuchawy elek-
tryczne do odpadów trawnikowych, sprzęt do systemów 
przenośnikowych, mianowicie dmuchawy, dmuchawy 
do sprężania, usuwania i transportu gazów, silniki inne niż 
do pojazdów lądowych, silniki spalinowe wewnętrznego spa-
lania do wytwarzania energii inne niż do pojazdów lądowych, 
silniki parowe inne niż do pojazdów lądowych, obrotowe silni-
ki hydrauliczne [inne niż do pojazdów lądowych], zanurzalne 
silniki elektryczne [inne niż do pojazdów lądowych], silniki 
elektryczne z przekładnią zębatą inne niż do pojazdów lądo-
wych, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silni-
ki przekładniowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki linio-
we inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne inne niż do pojaz-
dów lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądo-
wych, silniki strumieniowe [inne niż do pojazdów lądowych], 
silniki odrzutowe inne niż do pojazdów lądowych, elektryczne 
urządzenia czyszczące do użytku domowego, urządzenia za-
miatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny elektrome-
chaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny filtrujące 
do użytku w przetwórstwie chemicznym, maszyny filtrujące 
stosowane przy obróbce ścieków kanalizacyjnych, przenośne 
urządzenia filtrujące [maszyny], filtry stanowiące części ma-
szyn, filtry będące częściami silników, maszynowe koła zama-
chowe, kondensatory powietrzne [kompresory], kondensato-
ry z wentylatorem osiowym, kondensatory pary [części ma-
szyn], kondensatory z wentylatorem odśrodkowym, konden-
satory [części zapłonowe do silników spalinowych wewnętrz-
nego spalania], podgrzewacze wody [części maszyn], kable 
sterownicze do maszyn i silników, przekładnie do maszyn, re-
duktory ciśnienia [części maszyn], sterowniki hydrauliczne 
do silników, sterowniki pneumatyczne do maszyn, sterowniki 
hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne 
do silników i maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn, re-
gulatory, regulatory [części maszyn], regulatory jako części ma-
szyn, regulatory ciśnienia [części maszyn], przenośniki ssące, 
maszyny ssące do oczyszczania, ssące wentylatory wyciągo-
we, zawory ssące do sprężarek gazu, maszyny ssące do celów 
przemysłowych, zawory ssące do sprężarek powietrza, elek-
tryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], turbiny 
ssące [inne niż do pojazdów lądowych], separatory ślimakowe, 
separatory odśrodkowe, separatory [maszyny], separatory 
kondensatu, zrobotyzowane separatory, separatory odśrodko-
we do użytku przemysłowego, separatory do oleju [maszyny], 
separatory sitowe wibracyjne [maszyny], separatory arkuszy 
blachy [maszyny], separatory do ciekłych roztworów, separa-
tory cieczy ciężkich [maszyny], separatory wody [maszyny], 
wibracyjne separatory [maszyny], nadprzewodzące separato-
ry magnetyczne, separatory oleju, separatory cyklonowe, se-
paratory para - olej [odolejacze pary], separatory do oddziela-
nia ciał stałych od cieczy, urządzenia do obróbki maszynowej, 

skrzynie maszynowe, maszynowe narzędzia wiertnicze z su-
wakami, wentylatory wyciągowe do upakowywania ziaren, 
wentylatory wyciągowe do przewozu ziaren, wentylatory wy-
ciągowe do zasysania ziaren, wymienniki ciepła [części ma-
szyn], wentylatory do silników, wentylatory do sprężania, wen-
tylatory elektryczne do odkurzaczy, wentylatory będące czę-
ściami maszyn, zmotoryzowane wentylatory do maszyn, wen-
tylatory do chłodzenia silników w pojazdach, ziarno [dmucha-
wy lub wentylatory do sprężania, zasysania i transportu -], 
dmuchawy lub wentylatory do sprężania, zasysania i transpor-
tu ziarna, turbiny wiatrowe, turbiny powietrzne, nie do pojaz-
dów lądowych, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, za-
wory, zawory [części maszyn], wkłady do maszyn filtrujących, 
chłodnice do silników, chłodnice do pojazdów, chłodnice ole-
ju do silników, chłodnice oleju [części silników pojazdów], 
urządzenia pompujące [maszyny], podnośniki [urządzenia], 
urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia sterujące pro-
cesami [hydrauliczne], urządzenia sterujące procesami [me-
chaniczne], urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia 
napędowe do maszyn, urządzenia przeciw zanieczyszcze-
niom do silników, urządzenia do czyszczenia parą, instalacje 
odsysające pył do czyszczenia, instalacje elektryczne do czysz-
czenia [polerowanie], 9 elektryczne linie opóźniające, urządze-
nia energetyczne sieci zasilających, urządzenia do poprawy 
efektywności energetycznej, pomiarowe (urządzenia -), po-
miarowe (przyrządy -), pomiarowe przetworniki, przyrządy 
pomiarowe, przetworniki pomiarowe, pręty pomiarowe, kable 
pomiarowe, czujniki pomiarowe, koła pomiarowe, urządzenia 
pomiarowe, pomiarowe przykładnice, przykładnice pomiaro-
we, czujniki pomiaru obrotów, precyzyjne pręty pomiarowe, 
optyczne elementy pomiarowe, miarki [naczynia pomiarowe], 
przyrządy pomiarowe czujnikowe, regulatory energii, regula-
tory temperatury, regulatory ciepła, elektroniczne regulatory, 
regulatory elektryczne, kontrolery (regulatory), przewodniki 
elektryczne, zaciski szczękowe [przewodniki elektryczne], po-
włoki elastyczne na przewodniki elektryczne, przełączniki 
elektryczne, mierniki, mierniki częstotliwości, mierniki drgań, 
mierniki panelowe, mierniki mikrometrowe, mierniki elektro-
niczne, urządzenia elektryczne do kontroli silników [monitoro-
wanie lub nadzór], przepływomierze, przepływomierze elek-
tryczne, przepływomierze wyporowe, cyfrowe urządzenia 
pomiarowe, polietylenowe naczynia pomiarowe, wiadra po-
miarowe, linijki pomiarowe, stojaki pomiarowe, łaty pomiaro-
we, menzurki pomiarowe, dzbanki pomiarowe, pomiarowe 
przyrządy fotograficzne, astrometryczne urządzenia i przyrzą-
dy pomiarowe, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrówny-
wania i kalibracji, cyfrowe przyrządy pomiarowe do pulpitów 
sterowniczych, elektroniczne czujniki pomiarowe, aparatura 
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura i urzą-
dzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatu-
ra i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, tablice 
elektroniczne, tablice rozdzielcze, tablice połączeń, elektro-
niczne tablice kopiujące, dotykowe tablice rozdzielcze, tablice 
rozdzielcze [elektryczność], dotykowe panele sterowania, pa-
nele wyświetlające elektroniczne, elektroniczne panele wskaź-
nikowe, elektryczne panele przyciskowe, elektryczne panele 
kontrolne, elektroluminescencyjne panele wyświetlające, pa-
nele wskaźnikowe, panele LCD, panele światłowodowe, pane-
le dotykowe, panele alarmowe, panele słoneczne, panele 
do rozdziału energii elektrycznej, panele sterowania do alar-
mów bezpieczeństwa, panele dotykowe [touchpady] do kom-
puterów, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, 
elastyczne płaskie panele wyświetlające do komputerów, 
czarne skrzynki [rejestratory danych], skrzynki bezpieczniko-
we, skrzynki zasilające, skrzynki pojemnościowe, skrzynki 
opornikowe, skrzynki zaciskowe, skrzynki akumulatorowe, 
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skrzynki zaciskowe [elektryczne], skrzynki przyłączeniowe 
[elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki roz-
gałęźne [elektryczność], skrzynki boczników elektrycznych, 
elektryczne skrzynki sterownicze, skrzynki połączeniowe 
[elektryczne], skrzynki rozdzielcze zasilania, skrzynki do bez-
pieczników elektrycznych, skrzynki przyłączowe do przewo-
dów elektrycznych, skrzynki zaciskowe do przewodów elek-
trycznych, styczniki termiczne, wskaźniki cyfrowe, wskaźniki 
bezpiecznikowe, wskaźniki obciążenia, wskaźniki świecące, 
wskaźniki pionu, wskaźniki ilości, wskaźniki kolejności faz, au-
tomatyczne wskaźniki wysokości, wskaźniki poziomu oleju, 
wskaźniki bezpiecznego obciążenia, wskaźniki strat elektrycz-
nych, wskaźniki temperatury wody, wskaźniki identyfikacji wa-
łów, wskaźniki poziomu paliwa, wskaźniki nachylenia [spadku], 
wskaźniki poziomu wody, laserowe wskaźniki celu, wskaźniki 
wykrywające ciepło, wskaźniki ciśnienia gazu, wskaźniki czę-
stotliwości, wskaźniki prędkości, wskaźniki przyzywowe, tem-
peratura (wskaźniki -), wskaźniki [elektryczność], wskaźniki po-
ziomu, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki 
poziomu [poziomice alkoholowe], wskaźniki ciśnienia w zawo-
rach, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki po-
ziomu wody do pojazdów, wskaźniki poziomu paliwa do po-
jazdów, wskaźniki poziomu oleju do pojazdów, wskaźniki 
świetlne [do urządzeń telekomunikacyjnych], wskaźniki pozio-
mu cieczy do zdalnego odczytu, wskaźniki świecące [do wska-
zywania np. na mapie], prętowe wskaźniki poziomu do stoso-
wania w pojazdach, przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, neonowe wskaźniki 
świetlne do stosowania w układach elektrycznych, aparatura 
sygnalizacyjna, regulatory poziomu [aparatura elektryczna], 
aparatura elektryczna do komutacji, aparatura do badania pół-
przewodników, przenośna aparatura komunikacyjna, aparatu-
ra do komunikacji sieciowej, aparatura kontrolna [energia elek-
tryczna], aparatura do kondycjonowania energii, aparatura 
do odtwarzania obrazu wideo, aparatura elektroniczna 
do zdalnego sterowania, aparatura kontrolna do zarządzania 
siecią, urządzenia sumujące [aparatura do liczenia], aparatura 
i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urzą-
dzenia do gromadzenia elektryczności, aparatura do monito-
ringu obiektów śledzonych [elektryczna], aparatura i urządze-
nia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządze-
nia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urzą-
dzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura 
nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowego, diagnostycz-
na aparatura testująca, inna niż do celów medycznych, apara-
tura do testowania czujników ciepła z zastosowaniem aerozo-
lu, aparatura do testowania czujników dymu z zastosowaniem 
aerozolu, elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż 
do celów medycznych, aparatura, urządzenia i kable do zasto-
sowania w elektryce, aparatura do nadawania i odbierania 
do nadawania długodystansowego, aparatura do testowania 
czujników tlenku węgla z zastosowaniem aerozolu, wtyczki, 
wtyczki prądowe, wtyczki elektryczne, elektryczne wtyczki 
połączeniowe, wtyczki do złączy pośrednich, dwukierunkowe 
wtyczki do słuchawek, wtyczki, gniazdka i inne kontakty (elek-
tryczne -), gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektrycz-
ne], złącza elektryczne, elektryczne złącza dopasowujące, złą-
cza kabli audio, elektryczne złącza wtyczkowe, izolowane złą-
cza elektryczne, złącza do światłowodów, złącza do kabli, złą-
cza do telefonów, elektryczne złącza szpilkowe, okrągłe złącza 
wtykowe, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], złącza do linii 
elektrycznych, złącza do przewodów elektrycznych, złącza 
do instrumentów muzycznych, miedziane złącza cewki syme-
tryzatorów antenowych, multimedialne złącza do pojazdów, 
metalowe gwintowane złącza kablowe, złącza do kabli elek-
trycznych, złącza do obwodów elektrycznych, złącza do urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, złącza kablowe do kabli elektrycz-

nych, złącza gwintowane do kabli elektrycznych, złącza wyso-
kiego napięcia do świec zapłonowych, złącza do telefonów 
komórkowych do pojazdów, złącza pośrednie do podłączania 
telefonów do aparatów słuchowych, 11 instalacje sanitarne, 
elektryczne instalacje sanitarne, śluzy [instalacje sanitarne], in-
stalacje sanitarne przenośne, czyste komory [instalacje sanitar-
ne], śluzy [instalacje sanitarne] do użytku w szpitalach, instala-
cje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
przenośne pisuary do imprez na świeżym powietrzu [instala-
cje sanitarne], instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, wyciągi wentylacyjne, wyciągi 
kuchenne, wyciągi kuchenne [okapy], wyciągi wentylacyjne 
dymu, wyciągi wentylacyjne do pary, wyciągi [wentylacyjne 
lub klimatyzacyjne], wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, 
okapy z wyciągiem do użycia z kuchenkami, kuchenne okapy 
wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego], lo-
dówki, lodówki elektryczne, konwektory [grzejniki], grzejniki 
wentylatorowe, grzejniki elektryczne, elektryczne grzejniki 
akumulacyjne, zespoły indukcyjne [grzejniki], grzejniki elek-
tryczne [kaloryfery], grzejniki do centralnego ogrzewania, 
grzejniki elektryczne do ogrzewania budynków, grzejniki 
[do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], grzejniki do sys-
temów centralnego ogrzewania, grzejniki do instalacji central-
nego ogrzewania, grzejniki parowe do ogrzewania budynków, 
grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, żarówki haloge-
nowe, żarówki oświetleniowe, żarówki kierunkowskazów, ża-
rówki fluorescencyjne, miniaturowe żarówki oświetleniowe, 
elektryczne żarówki fluorescencyjne, żarówki oświetleniowe 
LED, żarówki do latarek, żarówki do reflektorów przednich, ża-
rówki do przyrządów optycznych, żarówki do lamp wyładow-
czych, żarówki i akcesoria do nich, lampy elektryczne, lampy 
fluorescencyjne, elektryczne wentylatory chłodzące, wentyla-
tory elektryczne, wentylatory elektryczne będące elementami 
domowych instalacji wentylacyjnych, wentylatory elektryczne 
będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, 
wentylatory elektryczne [do użytku domowego], wentylatory 
[części instalacji klimatyzacyjnych], filtry do klimatyzacji, filtry 
do oczyszczania powietrza, filtry elektryczne do klimatyzacji, 
filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry powietrza do użytku 
domowego, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, 
filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza 
do celów przemysłowych, filtry do użytku przemysłowego 
i domowego, filtry do oczyszczania gazów [części domowych 
lub przemysłowych instalacji], filtry powietrza [części maszyn 
lub instalacji do oczyszczania powietrza], filtry powietrza 
do użytku jako elementy zatrzymujące kurz w procesach prze-
mysłowych, elektryczne filtry do oczyszczania wody przezna-
czone do użytku domowego, urządzenia na gorące powie-
trze, urządzenia na gorące powietrze, przeznaczone do ogrze-
wania pomieszczeń [do celów przemysłowych], palniki, komo-
ry chłodzące, urządzenia chłodzące, kopuły chłodzące, elek-
tryczne pojemniki chłodzące, elektryczne urządzenia chłodzą-
ce do pomieszczeń [do użytku domowego], elektryczne kli-
matyzatory, klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, klimaty-
zatory pokojowe, induktory powietrza [klimatyzatory], klima-
tyzatory montowane przy oknach [do celów przemysłowych], 
wentylatory do wymienników ciepła, wentylatory do urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, wentylatory stosowane w klimatyza-
torach, wentylatory do użytku handlowego, wentylatory 
do użytku przemysłowego, wentylatory do użytku domowe-
go, wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów, wentylato-
ry do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory z silnikiem 
do klimatyzacji, wentylatory do kominów, wentylatory do kli-
matyzacji, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, wenty-
latory ze sprężonym powietrzem, wentylatory do systemów 
wentylacji, wentylatory osiowe do klimatyzacji, okapy do urzą-
dzeń wentylacyjnych, okapy pochłaniające dym, okapy 



18 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2019

do urządzeń klimatyzacyjnych, okapy wentylacyjne do kuche-
nek, osuszacze powietrza, osuszacze do zastosowania w go-
spodarstwie domowym, elektryczne osuszacze do twarzy 
wykorzystujące gorące powietrze, palniki gazowe, przenośne 
palniki gazowe, palniki gazowe do celów przemysłowych, ko-
tły, kotły do instalacji grzewczych, kotły do centralnego ogrze-
wania, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazo-
we do ogrzewania wody, urządzenia zasilające kotły grzewcze, 
kotły grzewcze, kotły wody gorącej, urządzenia do oczyszcza-
nia gazu, urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje 
do oczyszczania gazu, separatory do oczyszczania powietrza, 
jonizatory do oczyszczania powietrza, elementy ogrzewania 
elektrycznego, instalacje centralnego ogrzewania, urządzenia 
do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania powietrznego, ga-
zowe instalacje centralnego ogrzewania, piece do ogrzewania 
centralnego, domowe urządzenia do ogrzewania, rury kotło-
we centralnego ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrze-
wania, urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, 
elektryczne urządzenia suszące do celów domowych, urzą-
dzenia suszące do użytku w przetwórstwie chemicznym, sza-
fy [urządzenia] suszące, wymienniki ciepła, wymienniki ciepła 
[do przetwarzania chemicznego], wymienniki ciepła do celów 
centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła do usuwania ga-
zów wydechowych, wymienniki ciepła, inne niż części ma-
szyn, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, wy-
mienniki ciepła do usuwania gazów spalinowych, wymienniki 
ciepła do kontroli temperatury wydawanych napojów, wy-
mienniki ciepła do usuwania kondensatów, piece rekuperacyj-
ne gazowe, sterylizatory, sterylizatory powietrza, sterylizatory 
parowe do celów domowych, sterylizatory parowe do celów 
przemysłowych, sterylizatory do celów domowych, steryliza-
tory powietrza do użytku domowego, domowe grzejniki, 
grzejniki [kaloryfery], grzejniki gazowe, grzejniki halogenowe, 
grzejniki promiennikowe, grzejniki łazienkowe, systemy hvac 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), klimatyzacja do po-
mieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, płasz-
czowe wymienniki ciepła, wymienniki ciepła do kominków, 
kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania 
ciepła [wymienniki ciepła], przenośne elektryczne suszarki wy-
korzystujące ciepłe powietrze, suszarki bębnowe [do suszenia 
na gorąco], suszarki parowe, suszarki do żywności, elektryczne 
suszarki do odzieży, suszarki do prania, elektryczne, automa-
tyczne suszarki do bielizny, elektryczne suszarki do obuwia, 
suszarki do systemów chłodniczych, suszarki do żywności, 
elektryczne, suszarki na schłodzone sprężone powietrze, urzą-
dzenia grzewcze, przemysłowe urządzenia grzewcze, urządze-
nia grzewcze do pomieszczeń, urządzenia i instalacje grzew-
cze, piece [urządzenia grzewcze], urządzenia grzewcze prze-
ciwmgielne, przenośne urządzenia grzewcze, urządzenia 
grzewcze podłogowe, elektryczne promiennikowe urządze-
nia grzewcze, instalacje i urządzenia grzewcze, urządzenia 
grzewcze do pojemników, urządzenia grzewcze do pojazdów, 
połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia 
grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia grzew-
cze zasilane energią słoneczną, urządzenia grzewcze do użyt-
ku w domu, urządzenia grzewcze wyposażone w rurę spalino-
wą, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorą-
cych i zimnych napojów, urządzenia do sterylizacji powietrza, 
urządzenia do recyrkulacji powietrza, urządzenia do jonizacji 
powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządze-
nia do odświeżania powietrza, urządzenia do chłodzenia po-
wietrza, przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, 
urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia 
przyspieszonej jonizacji [do uzdatniania powietrza], urządze-
nia do cyrkulacji powietrza, urządzenia do uzdatniania powie-
trza, cyklony [urządzenia do oczyszczania powietrza], urządze-
nia do wyparnego chłodzenia powietrza, urządzenia do odzy-

skiwania ciepła z powietrza, urządzenia do mrożenia powie-
trza, urządzenia do oddzielania powietrza, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, urządzenia do filtracji za pomocą osmozy odwróconej 
[sprzęt do uzdatniania wody], 35 obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek 
pocztowych, biznesowa obsługa centrów handlowych dla 
osób trzecich, promocja sprzedaży, promocja [reklama] kon-
certów, skomputeryzowana promocja działalności gospodar-
czej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja on-line 
sieci komputerowych i stron internetowych, usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i promocja), promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, promocja towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promo-
cja targów do celów handlowych, promocja towarów i usług 
poprzez sponsorowanie, przetwarzanie danych, automatycz-
ne przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie zamó-
wień, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, 
przetwarzanie danych dla firm, wprowadzanie i przetwarzanie 
danych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, przetwa-
rzanie wyników badań dotyczących działalności gospodar-
czej, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, przetwa-
rzanie danych do celów administracyjnych, usługi doradcze 
związane z przetwarzaniem danych, usługi doradcze związa-
ne z elektronicznym przetwarzaniem danych, przetwarzanie 
danych z listy płac [dla osób trzecich], przetwarzanie zapytań 
telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, 
przetwarzanie dokumentów rejestracji gwarancji na rzecz 
osób trzecich, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej związane z przetwarzaniem danych, usługi konsultacyjne 
w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się 
przetwarzaniem danych, przetwarzanie danych w celu gro-
madzenia danych do celów działalności gospodarczej, skom-
puteryzowane zamówienia towarów, zamówienia handlowe 
(zarządzanie w zakresie -), zarządzanie administracyjne zamó-
wieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy 
wysyłkowe, fakturowanie, zarządzanie kontami, fakturowanie 
i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, informacje na te-
mat metod sprzedaży, informacje na temat sprzedaży produk-
tów, porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębior-
stwami, informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, 
informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, 
porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodar-
czej, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsię-
biorstw, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż do-
radztwo edukacyjne i szkoleniowe), usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi pośrednictwa w interesach, usługi pośrednic-
twa związane z reklamowaniem, usługi pośrednictwa w za-
kresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trze-
cich, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamo-
wego i powierzchni reklamowych, pomoc w zarządzaniu, 
udzielanie pomocy urzędniczej, pomoc w zarządzaniu korpo-
racyjnym, pomoc w zakresie marketingu, pomoc w zarządza-
niu personelem, pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc 
w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakre-
sie działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu sprawami 
biznesowymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami han-
dlowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, 
pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama za po-
mocą marketingu bezpośredniego, pomoc w zakresie plano-
wania działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządza-
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nia działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, rekrutacja personelu do pomocy 
w biurze, świadczenie pomocy w zakresie działalności gospo-
darczej, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysło-
wych, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cy-
frowych, pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsię-
biorstw handlowych, doradztwo i pomoc w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, pomoc i do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputero-
wej bazy danych, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych 
w zarządzaniu ich interesami, pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usłu-
gi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
37 oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, czyszcze-
nie urządzeń domowych, konserwacja przewodów, naprawa 
i konserwacja bojlerów, konserwacja i naprawy instalacji 
grzewczej, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, konser-
wacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, napra-
wa i konserwacja urządzeń grzewczych, instalacja, naprawa 
i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja 
urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń 
do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń do klima-
tyzacji, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyza-
cyjnych, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy po-
wietrza, naprawa i konserwacja urządzeń do usuwania kurzu, 
naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do ce-
lów przemysłowych], konserwacja i naprawa instalacji grzew-
czych zasilanych energią słoneczną, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimaty-
zacji, demontaż energetycznych linii przesyłowych, naprawa 
linii wysokiego napięcia, doradztwo inżynieryjne (usługi bu-
dowlane), doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej 
[usługi budowlane], konstrukcja budynków, konstrukcja i na-
prawa budynków, udzielanie informacji związanych z kon-
strukcją budynków, instalacja materiałów izolacyjnych w bu-
dynkach, na dachach i w konstrukcjach, naprawa maszyn, na-
prawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, naprawa maszyn na sprzężo-
ne powietrze, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
mrożących, naprawa filtrów do maszyn i silników, naprawa fil-
trów powietrza wlotowego do maszyn, naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, 
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, na-
prawa lub konserwacja maszyn i systemów do produkcji pół-
przewodników, wciąganie maszyn związanych z instalacją, 
naprawą i budownictwem, naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja maszyn 
i przyrządów pomiarowych, naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń telekomunikacyjnych, udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowla-
nych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją maszyn i urządzeń do mrożenia, 40 frezowanie, usługi 
wykańczania druków [cięcie], cięcie stali, cięcie metalu, 42 do-
radztwo w sprawach komputerów, doradztwo dotyczące roz-
wijania systemów komputerowych, doradztwo komputero-
we, projektowanie techniczne i doradztwo, doradztwo spe-
cjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, in-
formatyka śledcza, projektowanie konstrukcji, projektowanie 
budowlane, konstrukcyjne (projektowanie -), projektowanie, 

tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych 
na rzecz osób trzecich, oprogramowanie komputerowe (pro-
jektowanie -), projektowanie programów komputerowych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie oprogramowania systemowego, projektowanie opro-
gramowania sterowników, projektowanie systemów informa-
tycznych dotyczących zarządzania, projektowanie kompute-
rowych baz danych, aktualizacja i projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój 
oprogramowania komputerowego, programowanie kompu-
terów i projektowanie oprogramowania, projektowanie opro-
gramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie 
i opracowywanie słowników elektronicznych, projektowanie 
pakietów oprogramowania na zamówienie, projektowanie, 
opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania systemowego, projek-
towanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, bada-
nia, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do logistyki, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania ener-
gią, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie, konserwacja i aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, projektowanie, opra-
cowywanie i programowanie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie i opracowywanie architektury oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
systemów oprogramowania sprzętowego, projektowanie 
i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych, 
projektowanie oprogramowania dla operatorów audio i wi-
deo, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywa-
niem programów oprogramowania komputerowego, dostar-
czanie informacji związanych z projektowaniem i opracowy-
waniem oprogramowania komputerowego.

(210) 504357 (220) 2019 09 11
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE PLANTATORÓW 

CHOINEK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSPCH 2018

(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.01.10, 02.09.15, 26.01.01
(510), (511) 31 żywe choinki bożonarodzeniowe, żywe świą-
teczne choinki [cięte], choinki, młode drzewka, drzewa igla-
ste, materiał do rozsady [nasiona], sadzonki roślin, sadzonki 
do zasadzenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
oraz za pośrednictwem stron internetowych w związku 
z żywymi choinkami bożonarodzeniowymi, żywymi świą-
tecznymi choinkami [ciętymi], choinkami, młodymi drzew-
kami, drzewami iglastymi, materiałem do rozsady [nasiona-
mi], sadzonkami roślin, sadzonkami do zasadzenia, pomoc 
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w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, 41 świadczenie usług eduka-
cyjnych związanych z ekologią, edukacja i szkolenia związa-
ne z ochroną natury i środowiskiem, kursy szkoleniowe w za-
kresie planowania strategicznego związanego z reklamą, 
promocją, marketingiem i biznesem, 44 usługi w zakresie 
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, uprawa ro-
ślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin, szkółki drzew, 
sadzenie drzew, doradztwo związane z sadzeniem drzew, 
usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalne-
go w leśnictwie.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 504883 (220) 2019 09 26
(731) JUDYCKA HALINA, JUDYCKI ALBERT LUKULLUS 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUKULLUS w ST. TROPEZ

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, ciastka, kawa, 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 505066 (220) 2019 10 01
(731) MALICKI VEL MALEWSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 18.03.02, 18.03.10, 18.03.23, 26.03.06, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 505071 (220) 2019 10 01
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) Lakshmi
(510), (511) 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna 
termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, 
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety 
do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolar-
skie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież 
dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 
35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami die-
tetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-

plementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi rekla-
mowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, 
38 udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie 
dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu 
do stron internetowych, usługi w zakresie przekierowywania 
do stron internetowych, 41 usługi mające na celu rekreację, 
obejmujące usługi związane z rozrywką i kulturą fizyczną 
w zakresie organizowania: zawodów sportowych, ćwiczeń 
gimnastycznych, ćwiczeń na siłowni, usługi związane z ob-
sługą: obiektów sportowych, sal gimnastycznych, siłowni, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych, 
usługi związane z edukacją ludzi (kursy, szkolenia), treningi 
personalne, 44 usługi salonów piękności w zakresie odnowy 
biologicznej, wellness i spa, fizjoterapia, fizykoterapia, kliniki 
prywatne  jako lecznice, masaż, opieka zdrowotna, opieka 
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej.

(210) 505072 (220) 2019 10 01
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) Lakshmi Yoga & Wellness
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mine-
ralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, 
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, 
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające od-
chudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, prepara-
ty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki 
odżywcze, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna 
termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, 
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety 
do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolar-
skie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież 
dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 
35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami die-
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tetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi rekla-
mowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, 
38 udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie 
dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu 
do stron internetowych, usługi w zakresie przekierowywania 
do stron internetowych, 41 usługi mające na celu rekreację, 
obejmujące usługi związane z rozrywką i kulturą fizyczną 
w zakresie organizowania: zawodów sportowych, ćwiczeń 
gimnastycznych, ćwiczeń na siłowni, usługi związane z ob-
sługą: obiektów sportowych, sal gimnastycznych, siłowni, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych, 
usługi związane z edukacją ludzi (kursy, szkolenia), treningi 
personalne, 44 usługi salonów piękności w zakresie odnowy 
biologicznej, wellness i spa, fizjoterapia, fizykoterapia, klini-
ki prywatne jako lecznice, masaż, opieka zdrowotna, opieka 
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej.

(210) 505080 (220) 2019 10 01
(731) GNAT RAFAŁ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENEMS

(531) 03.13.01, 03.13.24, 05.05.20, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu 
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania 
stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspoma-
gające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urzą-
dzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki 
nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związa-
ne z aktywnością seksualną, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medycz-
ne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody 
dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem.

(210) 505216 (220) 2019 10 04
(731) TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) XPRESS LIFT!
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 505218 (220) 2019 10 04
(731) TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CELLABIC EXPERT
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 505219 (220) 2019 10 04
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) CHRUPAŁKI
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa.

(210) 505254 (220) 2019 10 04
(731) WASIŁEK JAROSŁAW, Gdańsk; KARCZ AGNIESZKA, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magicSmile CLINIC

(531) 01.01.04, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 prowadzenie placówek medycznych, świad-
czenie usług medycznych, usługi klinik medycznych, usługi 
dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, konsultacje den-
tystyczne, pomoc stomatologiczna, usługi w zakresie sto-
matologii zachowawczej, usługi leczenia endodontycznego, 
usługi leczenia periodontologicznego, usługi w zakresie or-
todoncji, usługi implantologii stomatologicznej, usługi w za-
kresie protetyki stomatologicznej, stomatologia kosmetycz-
na, stomatologia z sedacją, usługi radiowizjografii stomato-
logicznej, usługi czyszczenia zębów, usługi lekarskie, usługi 
w zakresie diagnostyki chirurgicznej, chirurgia, obrazowanie 
rentgenowskie do celów medycznych, usługi analiz labora-
toryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi indywidu-
alnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 505285 (220) 2019 10 07
(731) BRAINWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.07, 26.11.02, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo zawo-
dowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, do-
radztwo w zakresie efektywności zawodowej, doradztwo 
w zakresie motywowania zespołu pracowników, doradztwo 
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, szkolenia doty-
czące metod radzenia sobie ze stresem w działalności za-
wodowej, szkolenia dotyczące metod radzenia sobie z wy-
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paleniem zawodowym, szkolenia dotyczące rozwiązywania 
problemów zawodowych i osobowych wśród zespołami 
pracowników, organizowanie i prowadzenie spotkań biz-
nesowych, pomoc w zarządzaniu, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, 41 coaching w zakresie życia zawodowego i oso-
bistego, coaching dla firm, usługi szkoleniowe i edukacyjne 
w dziedzinie lifecoachingu oraz coachingu dla firm, warsz-
taty biznesowe, szkolenia biznesowe, nauczanie i szkolenia, 
organizacja i prowadzenie aktywności kulturalnych, organi-
zacja i prowadzenie aktywności edukacyjnych, organizacja 
webinariów, planowanie przyjęć, planowanie widowisk, 
obozy wypoczynkowe, obozy letnie, wyjazdy instruktażowe, 
wyjazdy integracyjne, wyjazdy służbowe, służbowe wyjazdy 
szkoleniowe, szkolenia interaktywne, szkolenia interneto-
we, warsztaty pracy kreatywnej, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, szkolenia i warsztaty motywacyjne dla 
zespołów pracowników.

(210) 505286 (220) 2019 10 07
(731) BRAINWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BRAINWAVE
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo zawo-
dowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, do-
radztwo w zakresie efektywności zawodowej, doradztwo 
w zakresie motywowania zespołu pracowników, doradztwo 
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, szkolenia 
dotyczące metod radzenia sobie ze stresem w działalno-
ści zawodowej, szkolenia dotyczące metod radzenia sobie 
z wypaleniem zawodowym, szkolenia dotyczące rozwią-
zywania problemów zawodowych i osobowych wśród ze-
społu pracowników, organizowanie i prowadzenie spotkań 
biznesowych, pomoc w zarządzaniu, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, 41 coaching w zakresie życia zawodowego i oso-
bistego, coaching dla firm, usługi szkoleniowe i edukacyjne 
w dziedzinie lifecoachingu oraz coachingu dla firm, warsz-
taty biznesowe, szkolenia biznesowe, nauczanie i szkolenia, 
organizacja i prowadzenie aktywności kulturalnych, organi-
zacja i prowadzenie aktywności edukacyjnych, organizacja 
webinariów, planowanie przyjęć, planowanie widowisk, 
obozy wypoczynkowe, obozy letnie, wyjazdy instruktażowe, 
wyjazdy integracyjne, wyjazdy służbowe, służbowe wyjazdy 
szkoleniowe, szkolenia interaktywne, szkolenia interneto-
we, warsztaty pracy kreatywnej, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, szkolenia i warsztaty motywacyjne dla 
zespołów pracowników.

(210) 505308 (220) 2019 10 07
(731) URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI,  

Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #tworzyMY wodzisław

(531) 02.09.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biuro-
we, administrowanie programami lojalności konsumenta, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 

danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations oraz 
w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem 
oraz personelem, impresariat w działalności artystycznej, in-
formacja o działalności gospodarczej, marketing, doradztwo 
biznesowe, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi relacji z me-
diami, 38 telekomunikacja, komunikacja radiowa, za pośred-
nictwem sieci światłowodowych oraz za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, przesyłanie wiadomości, transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi telefoniczne oraz telekon-
ferencyjne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe, edukacja, in-
formacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych 
i rekreacji, organizowanie i prowadzenie koncertów, konfe-
rencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie 
loterii, koncertów, spektakli (impresariat), spotkań i festynów, 
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, dyskotek, informacja 
o imprezach rozrywkowych, z zakresu edukacji, rekreacji 
i wypoczynku, pokazy kształcenia praktycznego, publiko-
wanie tekstów, usługi muzeów (wystawy), usługi pokazów 
filmowych, prezenterów muzyki, przekwalifikowania zawo-
dowego, usługi w zakresie oświaty.

(210) 505345 (220) 2019 10 08
(731) THEMAR IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) AFITOL
(510), (511) 5 preparaty biobójcze herbicydy, mydła i środki 
dezynfekcyjne, antybakteryjne, środki owadobójcze, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki do tępienia 
i odstraszania owadów, w tym kleszczy, środki bakteriobój-
cze, pestycydy, środki do tępienia szkodników, do tępienia 
larw, ślimaków nagich, lepy na muchy, preparaty przeciwmo-
lowe, środki do tępienia i odstraszania mysz, szczurów i in-
nych szkodników, środki do tępienia pasożytów, ślimaków, 
pestycydy, środki przeciw robactwu, trutki na myszy i szczu-
ry, trucizny.

(210) 505346 (220) 2019 10 08
(731) THEMAR IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) EFITOL
(510), (511) 5 preparaty biobójcze herbicydy, mydła i środki 
dezynfekcyjne, antybakteryjne, środki owadobójcze, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki do tępienia 
i odstraszania owadów, w tym kleszczy, środki bakteriobój-
cze, pestycydy, środki do tępienia szkodników, do tępienia 
larw, ślimaków nagich, lepy na muchy, preparaty przeciwmo-
lowe, środki do tępienia i odstraszania mysz, szczurów i in-
nych szkodników, środki do tępienia pasożytów, ślimaków, 
pestycydy, środki przeciw robactwu, trutki na myszy i szczu-
ry, trucizny.

(210) 505347 (220) 2019 10 08
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
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(540) RAMINA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe 
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon-
strukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamie-
niarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, 
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, 
materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny 
niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki 
niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne 
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi 
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe 
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile 
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe 
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, 
sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia nie-
metalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje im-
portowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy to-
warów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy 
produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej 
sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowla-
nych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budow-
lanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, 
płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terako-
tą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, czę-
ściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 505348 (220) 2019 10 08
(731) THEMAR IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) IMIDEX
(510), (511) 5 preparaty biobójcze herbicydy, mydła i środki 
dezynfekcyjne, antybakteryjne, środki owadobójcze, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki do tępienia 
i odstraszania owadów, w tym kleszczy, środki bakteriobój-
cze, pestycydy, środki do tępienia szkodników, do tępienia 
larw, ślimaków nagich, lepy na muchy, preparaty przeciwmo-
lowe, środki do tępienia i odstraszania mysz, szczurów i in-
nych szkodników, środki do tępienia pasożytów, ślimaków, 
pestycydy, środki przeciw robactwu, trutki na myszy i szczu-
ry, trucizny.

(210) 505349 (220) 2019 10 08
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
(540) CORTICA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe 
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon-
strukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamie-
niarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, 
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, 
materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny 
niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki 
niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne 
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi 
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe 
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile 
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe 
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, 
sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia nie-
metalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje im-
portowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy to-
warów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy 
produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej 
sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowla-
nych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budow-
lanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, 
płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terako-
tą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, czę-
ściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 505350 (220) 2019 10 08
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
(540) MAURITIUS
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
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we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowy-
mi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa do-
mowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniar-
stwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 505351 (220) 2019 10 08
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
(540) VELVETIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 

podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 505352 (220) 2019 10 08
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
(540) CORALLE
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowni-
ki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownic-
twa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki cera-
miczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpo-
ry niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla 
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic-
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity nie-
metalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe 
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importo-
wo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
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reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 505355 (220) 2019 10 08
(731) KRZAKOWSKI JERZY  DWOREK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Citizen

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 anteny, odbiorniki radiowe i telewizyjne, 
głośniki, głośniki bezprzewodowe, gramofony, mini wieże, 
radioodbiorniki, radiobudziki, słuchawki, wieże HI-FI, prze-
dłużacze sieciowe, wagi kuchenne, wagi elektroniczne, 
stacje pogody jako urządzenia do pomiaru temperatury 
z wyświetlaczem elektronicznym, wagi łazienkowe, wagi 
mechaniczne bagażowe, wagi do pomiaru masy ciała, wagi 
dla niemowląt, automatyczne sekretarki, baterie elektrycz-
ne, czytniki kodów kreskowych, drukarki komputerowe, 
dyktafony, ekrany projekcyjne, elektroniczne etykiety na to-
warach, elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, interaktywne tablice wyświetlają-
ce, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kasy rejestrujące, 
liczydła, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, mikro-
fony, monitory jako sprzęt komputerowy, nośniki do reje-
stracji dźwięku, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, 
odbiorniki audio-wizualne, odtwarzacze płyt DVD, odważ-
niki, przyrządy do pomiaru wagi, telefony komórkowe, ter-
mometry do celów niemedycznych, urządzenia do analizy 
żywności, urządzenia GPS.

(210) 505360 (220) 2019 10 08
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piaseczno

(540) (znak słowny)

(540) LUMISSIMA
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje 
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twa-
rzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, peelingi do twarzy 
i do ciała, olejki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, 
nielecznicze serum do twarzy i do ciała, środki do mycia i pie-
lęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia 
i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżyw-
ki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny 
do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne dla dzieci, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne do stosowania w ciąży, środki perfumeryjne, 
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dez-
odoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i de-
makijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki 
do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny in-
tymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące 
przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samo-
opalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry 
do kąpieli, pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe za-
warte w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy 
po goleniu, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji 
skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emul-
sje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twa-
rzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, peelingi do twarzy i do ciała do celów leczni-
czych, olejki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki 
i balsamy lecznicze, serum do twarzy i do ciała do celów lecz-
niczych, produkty lecznicze do stóp, sole do kąpieli do celów 
medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty 
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, 
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry 
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowy-
mi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, 
skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowa-
nej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skó-
ry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skó-
ry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty lecznicze 
do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty 
witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety 
wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, suple-
menty diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, wło-
sów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 505361 (220) 2019 10 08
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piaseczno

(540) (znak słowny)
(540) VOLUMERIC
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje 
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twa-
rzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, peelingi do twarzy 
i do ciała, olejki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, 
nielecznicze serum do twarzy i do ciała, środki do mycia i pie-
lęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia 
i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżyw-
ki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny 
do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne dla dzieci, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne do stosowania w ciąży, środki perfumeryjne, 
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dez-
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odoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i de-
makijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki 
do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny in-
tymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące 
przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samo-
opalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry 
do kąpieli, pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe za-
warte w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy 
po goleniu, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji 
skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emul-
sje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twa-
rzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, peelingi do twarzy i do ciała do celów leczni-
czych, olejki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki 
i balsamy lecznicze, serum do twarzy i do ciała do celów lecz-
niczych, produkty lecznicze do stóp, sole do kąpieli do celów 
medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty 
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, 
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry 
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowy-
mi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, 
skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowa-
nej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skó-
ry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skó-
ry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty lecznicze 
do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty 
witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety 
wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, suple-
menty diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, wło-
sów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 505372 (220) 2019 10 08
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO - BEER - BIERE - CERVEZA - BIRRA - BIER WEBER 

Tkamy najlepsze piwo Piwo Jasne

(531) 05.07.02, 05.11.15, 02.01.15, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.14

(510), (511) 32 piwo.

(210) 505394 (220) 2019 10 09
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CRAZY PLANT
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owo-
ce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, 
mrożone dania gotowe z owoców i warzyw, musy owoco-
we, przeciery owocowe i warzywne, miąższ z owoców, sa-
łatki owocowe i warzywne, owoce i warzywa puszkowane, 
skórki owocowe, chipsy owocowe, przekąski z owoców, 
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, 
przekąski na bazie suszonych owoców, smoothie owocowe, 
warzywne i owocowo-warzywne z przewagą produktów 
mlecznych, napoje na bazie mleka zawierające kawę, żyw-
ność dietetyczna składająca się głównie z owoców i warzyw, 
żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu skła-
dająca się głównie z owoców i warzyw, 30 napoje na bazie 
kawy, mrożone napoje na bazie kawy, napoje na bazie sub-
stytutów kawy, preparaty do sporządzania napojów na ba-
zie kawy, napoje na bazie herbaty, mrożone napoje na bazie 
herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami 
smakowymi, kawa, herbata, herbata mrożona, substytuty 
kawy, substytuty herbaty, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, 
ekstrakty z kawy stosowane jako aromaty do napojów, wy-
ciągi z herbaty, nielecznicze, wyroby mączne z dodatkiem 
owoców i warzyw, przekąski z musli, przekąski z produktów 
zbożowych, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie ku-
kurydzy, musy, musy deserowe, musy czekoladowe, sorbe-
ty, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo pszeniczne, piwo 
o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje 
bezalkoholowe na bazie piwa, shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], wody niegazowane i gazowane, wody 
mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, pro-
dukty do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej 
smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
z soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, aro-
matyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje ga-
zowane aromatyzowane herbatą, gazowane soki owocowe, 
napoje gazowane typu cola, toniki [napoje nielecznicze], na-
poje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie owoców 
o smaku herbaty, napoje na bazie wody zawierające ekstrak-
ty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu, bezalkoholo-
we wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napo-
je i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, 
zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe 
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki tłoczone 
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki i napoje 
o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne 
i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witami-
nami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, 
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwat-
kowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty 
do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty 
do napojów, koncentraty soków owocowych, koncentraty 
do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty 
do sporządzania napojów owocowych, smoothie owocowe, 
warzywne, owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez do-
datku nasion, z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów ro-
ślinnych.
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(210) 505395 (220) 2019 10 09
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWOŚĆ! CRazy plant ODLOTOWY ARBUZ NAPÓJ 

OWOCOWO-KONOPNY + zielona kawa

(531) 05.07.20, 05.07.22, 05.03.11, 25.01.15, 25.05.06, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 30 napoje na bazie kawy, napoje mrożone 
na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, 32 napo-
je bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owoco-
wych, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, napoje owoco-
we, napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe 
napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żela-
zem i/lub solami mineralnymi, syropy i preparaty do sporzą-
dzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, 
smoothie owocowe, z dodatkiem lub bez dodatku nasion, 
z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych.

(210) 505405 (220) 2019 10 09
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKALIKE

(531) 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce, warzywa i grzyby konserwowane, 
suszone, gotowane, mrożone, owoce kandyzowane, skórki 
owoców kandyzowane, owoce lukrowane, orzechy i migda-
ły spreparowane, orzeszki preparowane, chipsy ziemniacza-
ne, chipsy owocowe i chipsy warzywne, chrupki zbożowe, 
chrupki kukurydziane, bakalie, mieszanki bakaliowe, mie-
szanki bakaliowe z suszonymi owocami, galaretki owocowe, 
konfitury, dżemy, marmolada, ekstrakty warzywne do go-
towania [soki], zagęszczone sosy pomidorowe, koncentraty 
pomidorowe [puree], dipy, przecier i koncentrat pomidoro-
wy, przeciery owocowe i warzywne, płatki z owoców, płatki 
z warzyw, płatki z ziemniaków, koncentraty soków warzyw-
nych do konsumpcji, warzywne pasty do smarowania, pasty 
owocowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, nie ujęte 
w innych klasach, zioła ogrodowe świeże, pieprz ziołowy, 

kiełki roślin, zarodki roślin, owoce świeże, owoce cytrusowe, 
owoce runa leśnego, warzywa świeże, rośliny strączkowe 
świeże, soczewica świeża, grzyby świeże, korzenie spożyw-
cze, orzechy, orzechy w łupinach, orzechy łuskane, orzeszki 
arachidowe i pistacjowe, nasiona, nasiona jadalne, ziarna, 
pestki, mak.

(210) 505422 (220) 2019 10 08
(731) CHABROWE WZGÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brwinów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chabrowe Wzgórze Rok założenia 2015

(531) 25.01.25, 26.02.07, 26.02.15, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 31 aranżacje z kwiatów suszonych do celów de-
koracyjnych, aranżacje z żywych kwiatów, bukieciki żywych 
kwiatów przypinane do ubrania, bukiety z suszonych kwia-
tów, bukiety ze świeżych kwiatów, naturalne dekoracje kwia-
towe, suszone dekoracje kwiatowe, świeże dekoracje kwiato-
we, kompozycje z suszonych kwiatów, kompozycje z żywych 
kwiatów, kompozycje ze świeżych kwiatów, konserwowane 
kwiaty, kwiaty cięte, kwiaty suszone do dekoracji, wieńce 
pogrzebowe, wieńce z kwiatów naturalnych, wieńce z suszo-
nych kwiatów, wieńce z żywych kwiatów, wieńce z kwiatów 
świeżo ciętych, wieńce z suszonych ziół do dekoracji, kwia-
ty suszone, żywe kwiaty, kwiaty świeże, girlandy z kwiatów 
naturalnych, 41 nauka układania kompozycji kwiatowych, 
szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, szkolenie i in-
struktaż, warsztaty w celach edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 44 kwiaciarstwo, 
układanie kwiatów, projektowanie kompozycji kwiatowych, 
usługi w zakresie układania kwiatów, usługi projektowania 
w zakresie układania kwiatów, wykonywanie wieńców.

(210) 505433 (220) 2019 10 09
(731) KOSMOWSKI MAREK, Mielno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLANIN IPA

(531) 03.01.08, 03.01.26, 27.05.01, 29.01.13, 25.07.01, 25.07.25
(510), (511) 32 piwo.
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(210) 505439 (220) 2019 10 09
(731) TPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przyrządy do pomiarów geodezyjnych, niwe-
latory, lasery do celów pomiarowych, teodolity, dalmierze 
laserowe, poziomice [przyrządy do ustalania linii poziomej], 
wskaźniki pionu, taśmy miernicze, drogomierze [hodome-
try], czujniki laserowe, statywy [do urządzeń geodezyjnych], 
łaty pomiarowe, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne].

(210) 505440 (220) 2019 10 09
(731) WOLSZTYŃSKI KRZYSZTOF KRISTOPOL, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COPERNICUS CUP

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, rozpowszechnianie reklam, usługi reklamy 
zewnętrznej, usługi reklamowe związane z imprezami spor-
towymi, udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajem 
powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych 
on-line, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, organizowanie imprez w ce-
lach handlowych i reklamowych, reklama, w tym promo-
wanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą 
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych 
z wydarzeniami sportowymi, promowanie zawodów i wy-
darzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze 
sponsorowania wydarzeń sportowych, usługi menedżerskie 
dla sportowców, zarządzanie promocyjne na rzecz osobisto-
ści sportowych, usługi marketingowe, reklamowe i promo-
cyjne związane z imprezami w zakresie sportów elektronicz-
nych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług 
z działalnością sportową, 41 usługi sportowe, organizowanie 
i prowadzenie imprez, zawodów i turniejów sportowych, 
organizowanie i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, 
zarządzanie imprezami sportowymi, usługi klubów sporto-
wych, organizowanie szkoleń sportowych, doradztwo w za-
kresie sprawności fizycznej, edukacja sportowa, organizo-
wanie i prowadzanie konferencji i seminariów dotyczących 
sportu, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe związane 
ze sportem, rozrywka w formie zawodów lekkoatletycznych, 
prowadzenie imprez sportowych na żywo, wynajem sprzętu 
i obiektów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne 
oraz programy z nagrodami, zapewnienie obiektów i sprzę-
tu na potrzeby sportu, usługi w zakresie treningu fizycznego, 
organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, organizo-
wanie obozów sportowych, obsługa obiektów sportowych, 

realizacja meczów i pokazów w zakresie wydarzeń sporto-
wych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia 
zawodników sportowych, usługi trenerskie, usługi informa-
cyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi 
w zakresie nabywania i rezerwacji biletów na wydarzenia 
sportowe, udzielanie informacji związanych ze sportem, 
udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony in-
ternetowej.

(210) 505458 (220) 2019 10 10
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BNP PARIBAS RODZICE NA CZASIE
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, kom-
putery i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane 
na nośnikach magnetycznych i optycznych m.in. na taśmach, 
dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki 
dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
karty kodowane magnetycznie do przechowywania danych, 
elektroniczne wielofunkcyjne karty do usług finansowych, 
karty płatnicze/obciążeniowe, karty bankomatowe, elek-
troniczne karty czekowe, karty kredytowe, karty debetowe, 
elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia 
i przeliczania oraz przetwarzania osobistych danych, elektro-
niczne karty ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chi-
powe oraz systemy dla ich wspomagania, urządzenia ATM 
jako bankomaty, czytniki kart, oprogramowanie kompute-
rowe do przeprowadzania usług finansowych i bankowych, 
usług zarządzania kontami bankowymi, usług płatniczych, 
analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarzą-
dzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących 
bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające przeszukiwanie danych dotyczących banko-
wości i finansów, publikacje, nowości, magazyny, periodyki, 
broszury i ulotki - wszystkie w postaci elektronicznej zapisa-
ne na nośnikach magnetycznych lub optycznych, 16 papier, 
artykuły papierowe, druki, materiały biurowe, gazety, perio-
dyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, 
ulotki o tematyce finansowej, książeczki informacyjne, karty 
z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem, broszury 
o tematyce finansowej, zaproszenia papierowe, terminarze, 
35 usługi: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg, przy-
gotowywania list płac, wycen gospodarczych, badania rynku 
i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji 
na tych polach, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów 
reklamowych, takich jak: ulotki, prospekty, materiały dru-
kowane i próbki, publikowania materiałów reklamowych, 
informacji handlowej i gospodarczej świadczonych on-line 
z komputerowej bazy danych, sieci komputerowej, global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń 
reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kom-
pilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych 
dla publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub 
w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach interne-
towych w celu reklamy towarów i usług, administrowania 
biznesem w celu przeprowadzania sprzedaży poprzez In-
ternet, planowania biznesowego, analiz rynkowych i bada-
nia rynku, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania 
danych, biznesowe odnoszące się do sponsorowania, do-
radztwa, konsultacji i informowania dotyczące wszystkich 
w/w usług, 36 usługi: analiz finansowych, bankowe, banko-
we z dostępem bezpośrednim, banków oszczędnościowych, 
maklerskie w zakresie finansów, maklerstwa giełdowego, no-
towań giełdowych, sponsorowania finansowego, finansowe 
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w związku z likwidacją przedsiębiorstw, operacji związane 
z finansami: bankowymi, wekslowymi, dyskontowymi, euro-
walutowymi, gospodarczymi, księgowymi, otwartego rynku, 
gotówkowymi, zamknięcia roku obrotowego. emisyjnymi, 
inwestowania kapitałowego, zbierania funduszy na cele do-
broczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych, 
doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredyto-
wania ratalnego, wydawania kart kredytowych, obsługi kart 
kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych, 
emisji bonów wartościowych, czeków podróżnych, depozy-
towania przedmiotów wartościowych, wycen finansowych, 
ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczeń na życie, bankowości, 
wycen nieruchomości, wymiany pieniędzy, pośrednictwa 
w obrocie bankowym, powiernicze, informacji finansowej, 
ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem, 
sporządzania ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługi fun-
duszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, transferu 
elektronicznego środków finansowych, udzielania gwarancji 
finansowych, zawierania umów kredytowych, leasingu fi-
nansowego, pożyczkowe pod zastaw, obsługi pożyczek pod 
zastaw hipoteczny, finansowania pożyczek, prowadzenia kas 
oszczędnościowych, wyceny nieruchomości, tworzenia fun-
duszy wzajemnych, świadczeń emerytalnych, sponsorowa-
nia finansowego, w zakresie depozytów sejfowych, wyceny 
i obrotu numizmatami, wszystkie wymienione usługi świad-
czone także on-line, 41 usługi: edukacyjne i szkoleniowe, pu-
blikacji elektronicznej on-line, aranżacji i prowadzenia semi-
nariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu 
w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów dru-
kowanych, periodyków, magazynów, broszur i ulotek oraz 
innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubez-
pieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji, doradztwa, 
konsultacji i informacyjne w zakresie ww. usług, organizacji 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacji 
imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.

(210) 505460 (220) 2019 10 10
 (310) 18052259 (320) 2019 04 16 (330) EM
(731) Reign Beverage Company LLC, Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
(540) REIGN
(510), (511) 32 napoje sportowe (fitness).

(210) 505474 (220) 2019 10 10
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M CLASSIC MAXEE ENERGY

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.25, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki 
owocowo-warzywne, soki warzywne, koncentraty spożyw-
cze napojów instant, napoje instant, nektary, syropy owo-
cowe, syropy do produkcji napojów, esencje do produkcji 
napojów, wody mineralne gazowane, wody mineralne nie-
gazowane, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty 
owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje wę-
glowodanowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje 
izotoniczne, napoje energetyczne, aperitify bezalkoholowe, 
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku, 
pastylki do produkcji napojów, proszek do wytwarzania na-
pojów, produkty w proszku lub pastylkach do wytwarzania 
napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych 
mikroelementami, koncentraty napojów, piwo imbirowe, 
piwo, piwo słodowe.

(210) 505481 (220) 2019 10 11
(731) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROLEAD
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt 
hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodow-
lanych.

(210) 505487 (220) 2019 10 11
(731) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROGREAT
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt 
hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodow-
lanych.

(210) 505502 (220) 2019 10 11
(731) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROFERTI
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt 
hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodow-
lanych.

(210) 505503 (220) 2019 10 11
(731) SUDER MICHAŁ P.P.H.U. MAGNAT, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magnat MEBLE

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, materace, 35 usługi sprzedaży hurto-
wej i detalicznej mebli oraz materaców.

(210) 505513 (220) 2019 10 11
(731) CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KEYLESS GUARD BLOKUJE PRZEJĘCIE SYGNAŁU

(531) 26.11.03, 26.11.25, 24.01.13, 27.05.01, 14.05.02, 29.01.15
(510), (511) 12 systemy zabezpieczeń do pojazdów [inne niż 
zamki], urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, urządze-
nia antywłamaniowe do samochodów, 18 pokrowce na klu-
cze blokujące sygnał, pokrowce na klucze samochodowe 
uniemożliwiające kradzież sygnału bezprzewodowego, 
pokrowce na klucze samochodowe podnoszące bezpie-
czeństwo użytkowania, pokrowce na klucze samochodowe 
uniemożliwiające uruchomienie silnika, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna (także on-line): pokrowców na klucze blokują-
cych sygnał, pokrowców na klucze samochodowe bloku-
jących kradzież sygnału bezprzewodowego, pokrowców 
na klucze samochodowe podnoszących bezpieczeństwo 
użytkowania, pokrowców na klucze samochodowe unie-
możliwiających uruchomienie silnika, systemów zabezpie-
czeń pojazdów (innych niż zamki), urządzeń antywłamanio-
wych do pojazdów, urządzeń antywłamaniowych do samo-
chodów.

(210) 505527 (220) 2019 10 11
(731) KUBECZKA EDMUND FINEDO, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINEDO

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi konsultingowe i doradcze w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
spodarczą, zarządzania personalnego, badania i ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo ekono-
miczne, analizy ekonomiczne, analizy kosztów, badanie ryn-
ku, analizy finansowo-księgowe, biznesplany, wycena przed-
siębiorstw, biura pośrednictwa pracy, dobór i rekrutacja per-
sonelu, usługi w zakresie rachunkowości, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, usługi marketingowe, doradztwo 
reklamowe, projektowanie kampanii reklamowych, reklama 
osób trzecich w tym reklama z wykorzystaniem Interne-
tu, usługi marketingowe i konsultingowe poprzez Internet, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
outsourcing jako doradztwo handlowe, administrowanie 
danymi na serwerach, usługi związane z prowadzeniem 
komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do baz 
internetowych, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, obsługa klientów przy 
wykorzystaniu sieci Internet, organizacja wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, usługi agencji importowo-
-eksportowych, 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych, usługi finansowe, usługi konsultingowe i doradcze 
w zakresie zarządzania finansami, analizy finansowe, infor-
macje finansowe, operacje finansowe, inwestycje kapitało-
we, ocena zdolności kredytowej, udzielanie kredytów, przy-
gotowywanie umów kredytowych i pożyczkowych, windy-
kacja należności, doradztwo finansowo-ekonomiczne, usługi 

ekonomiczno-finansowe, 41 edukacja, nauczanie w szkołach 
i przedszkolach, szkolnictwo wyższe, działalność dydak-
tyczno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży, prowadzenie 
kształcenia dorosłych, organizowanie kursów dydaktycznych 
i nauki języków obcych, organizowanie szkoleń, seminariów, 
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, pracowni spe-
cjalistycznych, warsztatów edukacyjnych i kompetencyj-
nych, treningów praktycznych, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń i seminariów dotyczących biznesu, nauczanie 
w tym nauczanie korespondencyjne w zakresie ekonomii, 
bankowości, informatyki, prowadzenie kursów i szkoleń do-
tyczących prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organi-
zowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organi-
zowanie pokazów kulturalnych i naukowych, organizowanie 
imprez kulturalnych, poradnictwo zawodowe, porady w za-
kresie edukacji i kształcenia, usługi prowadzenia działalności 
szkoleniowej w zakresie poprawy kondycji fizycznej i rekre-
acji, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, promocja 
kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia, or-
ganizowanie konkursów, pokazów i zawodów rekreacyjno-
-sportowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
konferencji, kongresów i szkoleń propagujących zdrowy tryb 
życia, usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikowania 
książek, czasopism, katalogów, broszur, prospektów, folde-
rów, plakatów, materiałów dydaktycznych, usługi w zakresie 
wydawania i udostępniania publikacji elektronicznych, pro-
dukcja nagrań audio i video, usługi fotograficzne, organizacja 
wystaw i targów.

(210) 505544 (220) 2019 10 14
(731) K.B.P. BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karolkowa Business Park

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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, pa-
pierowe materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje dru-
kowane, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, segre-
gatory, teczki papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, 
zaproszenia, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, bu-
dynki przenośne niemetalowe, pomieszczenia gospodarcze 
(konstrukcje budowlane niemetalowe), znaki oraz wyświe-
tlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 35 admini-
strowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, admini-
strowanie sprzedażą, analiza marketingowa nieruchomości, 
analiza w zakresie marketingu, badania rynku i badania mar-
ketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, dystrybucja prospektów i próbek 
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, 
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marketing dotyczący promocji, obsługa marketingowa ob-
rotu nieruchomościami, organizacja targów w celach han-
dlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub 
handlu, przygotowanie materiałów reklamowych, reklama 
i marketing, reklama zewnętrzna, reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, wynajem powierzchni, 
czasu i materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 ad-
ministrowanie nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji 
mieszkaniowych, dostarczanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierża-
wa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wy-
najem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, 
finansowanie nabycia gruntu, finansowanie nieruchomości, 
finansowanie projektów deweloperskich, finansowe zarzą-
dzanie projektami z dziedziny nieruchomości, organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, udzielanie informacji do-
tyczących rynku nieruchomości, usługi nabywania gruntu, 
usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie nieru-
chomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek 
nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania 
inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, usługi związane 
ze współwłasnością nieruchomości, wynajem budynków, 
wynajem lokali na cele biurowe, wynajem mieszkań i po-
mieszczeń biurowych, zarządzanie finansowe projektami 
budowlanymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarzą-
dzanie nieruchomościami, 37 budowa biur, budowa bloków 
mieszkalnych, budowa budynków instytucjonalnych, budo-
wa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa bu-
dynków wielorodzinnych, budowa fundamentów, budowa 
parkingów wielopoziomowych, budownictwo, budownic-
two komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, konserwacja 
i naprawa budynków, montaż instalacji na placach budowy, 
nadzór budowlany, naprawa i konserwacja budynków biu-
rowych, 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 zakresie projektów budowlanych, usługi zarządzania 
budową, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania 
budynków, zarządzanie projektem budowy, 39 usługi par-
kingowe, wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem 
miejsc magazynowych, 42 opracowanie projektów tech-
nicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie pro-
jektów budowlanych, planowanie i projektowanie osiedli 
mieszkaniowych, projektowanie budynków, projektowanie 
wnętrz budynków, przygotowywanie projektu architekto-
nicznego, usługi architektoniczne i planowania urbanistycz-
nego, 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) 505548 (220) 2019 10 14
(731) MAŃCZAK NATALIA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 ogłowia, uprzęże, uzdy, osprzęt do uprzęży, 
czapraki, derki dla koni, nagłówki uprzęży, odzież dla zwie-
rząt, nakolanniki dla koni, wyroby rymarskie, wędzidła, siodła 
dla koni, 25 bryczesy, kamizelki, kurtki, obuwie, rękawiczki, 
paski.

(210) 505550 (220) 2019 10 14
(731) FUNDACJA TIPTOP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA TIP TOP

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 zbiorki funduszy na cele charytatywne, usłu-
gi charytatywne, mianowicie gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, sponsoro-
wanie finansowe, zbiórki funduszy na cele statutowe, pomoc 
finansowa, organizacja zbiórek charytatywnych, inwestowa-
nie funduszy na cele charytatywne, udzielanie informacji 
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, 
organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie 
zagrożonych utratą życia lub zdrowia, prowadzenie zbiórek 
funduszy celowych na rzecz leczenia, rehabilitacji oraz za-
kup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, 44 usługi medyczne, 
a mianowicie usługi doradcze w zakresie opieki medycznej, 
usługi charytatywne w zakresie zapewnienia opieki medycz-
nej i zdrowotnej, zapewnienie pomocy medycznej, zapew-
nienie sprzętu do rehabilitacji medycznej, organizowanie 
zakupu leków, środków medycznych, wykonania badań, 
zabiegów i operacji, finansowanie kosztów przejazdów oraz 
pobytu w placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych.

(210) 505553 (220) 2019 10 14
(731) ARTYKUŁY ŚCIERNE UTRATA BIS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA ABRASIVES
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(531) 14.07.16, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki ścierne i polerskie, papiery ścierne, prze-
mysłowe środki ścierne, środki do ostrzenia.

(210) 505569 (220) 2019 10 14
(731) KRÓL MACIEJ, Wilkanowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WASZ ORTOPEDA Centrum Terapii Stawów 

i Kręgosłupa

(531) 02.07.23, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi prenumeraty czasopism (dla osób trzecich), 44 usłu-
gi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania zdrowia, 
przywracania lub poprawy zdrowia, usługi medyczne, dia-
gnostyka medyczna, badania i konsultacje medyczne, chirur-
gia z zakresu ortopedii i medycyny estetycznej, fizykoterapia, 
fizjoterapia, masaż, badania USG, pracownie ultrasonogra-
ficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, 
leczenie i opieka medyczna i pielęgniarska, usługi w zakre-
sie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji 
medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, niepu-
bliczny zakład opieki zdrowotnej, kliniki medyczne, lecz-
nice-prywatne kliniki, zabiegi ortopedyczne, rehabilitacja 
ambulatoryjna i stacjonarna, rehabilitacja fizyczna, kliniki, 
przychodnie, chirurgia plastyczna, usługi medycyny alter-
natywnej, usługi klinik medycznych, usługi terapeutyczne, 
usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie 
sprzętu medycznego.

(210) 505573 (220) 2019 10 14
(731) KRÓL MACIEJ, Wilkanowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WASZ ORTOPEDA Centrum Terapii Stawów 

i Kręgosłupa

(531) 02.07.23, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi prenumeraty czasopism (dla osób trzecich), 44 usłu-
gi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania zdrowia, 
przywracania lub poprawy zdrowia, usługi medyczne, dia-
gnostyka medyczna, badania i konsultacje medyczne, chirur-
gia z zakresu ortopedii i medycyny estetycznej, fizykoterapia, 
fizjoterapia, masaż, badania USG, pracownie ultrasonogra-
ficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, 
leczenie i opieka medyczna i pielęgniarska, usługi w zakresie 
medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji me-
dycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, niepubliczny 
zakład opieki zdrowotnej, kliniki medyczne, lecznice-prywat-
ne kliniki, zabiegi ortopedyczne, rehabilitacja ambulatoryj-
na i stacjonarna, rehabilitacja fizyczna, kliniki, przychodnie, 
chirurgia plastyczna, usługi medycyny alternatywnej, usługi 

klinik medycznych, usługi terapeutyczne, usługi związane 
z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie sprzętu me-
dycznego.

(210) 505579 (220) 2019 10 14
(731) MAŃCZAK NATALIA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRUNNI EST. 2012

(531) 01.01.01, 03.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 ogłowia, uprzęże, uzdy, osprzęt do uprzęży, 
czapraki, derki, nagłówki uprzęży, odzież dla zwierząt, nako-
lanniki dla koni, wyroby rymarskie, wędzidła, siodła do jazdy 
konnej, 25 bryczesy, kamizelki, kurtki, obuwie, rękawiczki, 
paski.

(210) 505586 (220) 2019 10 14
(731) KACHEL DAMIAN, Żory
(540) (znak słowny)
(540) KACHEL DEVELOPMENT
(510), (511) 36  usługi zarządzania nieruchomościami, 
sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie 
domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży 
na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych mająt-
ku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali 
i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieru-
chomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami 
parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nie-
ruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i admini-
strowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi 
i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za bu-
dowę pod względem finansowym w aspekcie projektowa-
nia i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji 
użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie zwią-
zane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac 
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudow-
lanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remonto-
we, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie 
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich.

(210) 505725 (220) 2019 10 17
(731) BIOVANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
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(540) Zdrowo Namieszane
(510), (511) 29 produkty z suszonych owoców, gotowe 
produkty z warzyw, gotowe dania warzywne, przekąski 
na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 cia-
sto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowania, mąka, preparaty mączne do żyw-
ności, makarony, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i cia-
steczka, przekąski na bazie muesli, przekąski składające się 
głównie z produktów zbożowych, przekąski na bazie ryżu, 
przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski na ba-
zie mąki, batony zbożowe i energetyczne, muesli, dese-
ry z muesli, kanapki, chleb, bułki, suche i płynne potrawy 
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie skła-
dające się z ryżu, sosy, cukierki, czekolada, lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, kakao, 
czekolady, herbaty, marynaty, 32 napoje bezalkoholowe, 
soki, wody.

(210) 505730 (220) 2019 10 17
(731) BTI GUMKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Suchy Las

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIPI

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 wymienniki ciepła, piece grzewcze, piece 
obrotowe, piece do ogrzewania centralnego, piece na pali-
wa stałe, palniki paliwowe, palniki grzewcze nieprzenośne, 
palniki do instalacji grzewczych, wymienniki ciepła do ce-
lów centralnego ogrzewania.

(210) 505768 (220) 2019 10 17
(731) ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 Akademia Przemysłu 4.0

(531) 27.07.11, 27.07.17, 27.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, edukacja zawodo-
wa, szkolenia przemysłowe, szkolenia personelu, usługi 
szkolenia zawodowego, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów, kształcenie praktyczne, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, informacja 
o edukacji.

(210) 505770 (220) 2019 10 17
(731) ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) 4

(531) 27.07.11, 27.07.17, 27.07.21, 29.01.02
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, edukacja zawodowa, 
szkolenia przemysłowe, szkolenia personelu, usługi szkole-
nia zawodowego, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, informacja o edukacji.

(210) 505779 (220) 2019 10 17
(731) SZYMAŃSKI MACIEJ PIOTR, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Badamy Suplementy

(531) 16.03.17, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substan-
cje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślin-
ne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, en-
zymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów me-
dycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, 
eukaliptus do celów farmaceutycznych, gliceryna do celów 
medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca 
do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, 
guma do żucia do celów medycznych, guma z nikoty-
ną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, herbata dla 
astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, mleko w proszku dla niemowląt, olej gorczy-
cowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów me-
dycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek 
terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru 
do celów leczniczych, olejki lecznicze, pastylki do ssania 
do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, 
plastry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, 
płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów wetery-
naryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycz-
nych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania 
pochwy do celów medycznych, preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, preparaty medyczne do odchudzania, prepa-
raty weterynaryjne, preparaty witaminowe, środki na odci-
ski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające 
owady, środki przeczyszczające, środki uspokajające, tabletki 
wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opa-
lanie, tabletki zmniejszające apetyt, tran, zioła lecznicze, 
żywność dla niemowląt, białkowe suplementy diety, biał-
kowe suplementy dla zwierząt, mineralne suplementy die-
ty, odżywcze suplementy diety, proteiny do użytku w pro-
dukcji suplementów żywnościowych, suplementy diety 
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
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suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, 
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające 
siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jago-
dami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, pre-
paraty witaminowe, 35 agencje reklamowe, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wy-
dawania oprogramowania, outsourcing jako doradztwo biz-
nesowe, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy 
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja 
programów związanych z telezakupami, projektowanie ma-
teriałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, rekla-
ma korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządza-
nie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
tworzenie tekstów reklamowych, usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketin-
gowe, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 505785 (220) 2019 10 18
(731) ZAWADZKI TOMASZ ORZEŁ POLSKA TPM, Baniocha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ovoce PACIU PACIU -

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 przeciery owocowe, przeciery warzyw-
ne, przekąski na bazie owoców, warzywa konserwowane, 
owoce konserwowane, warzywa i owoce mrożone, grzyby, 
warzywa i owoce suszone, grzyby, warzywa i owoce liofili-
zowane oraz kandyzowane, fasolka konserwowa, groszek 

konserwowy, kukurydza konserwowa, korniszony, pikle, pół-
produkty owocowe lub warzywne, owoce konserwowane 
w syropie, przetwory owocowe lub warzywne, kompoty, 
konfitury, zupy jarzynowe jako przetwory, sok do celów ku-
linarnych, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, kon-
centrat pomidorowy, musy i puree owocowe, warzywne lub 
owocowo-warzywne, sałatki owocowe lub warzywne, zupy 
i składniki do sporządzania zup, koncentraty zup, koncentra-
ty soków warzywnych do konsumpcji, przystawki gotowe 
do spożycia składające się głównie z mięsa, przystawki goto-
we do spożycia składające się głównie z warzyw, przystawki 
gotowe do spożycia na bazie oliwek, przekąski na bazie mle-
ka, przekąski na bazie owoców, 32 wody mineralne i gazowa-
ne oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, 
soki i napoje warzywne, bezalkoholowe napoje gazowane, 
napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowy-
mi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje ni-
skokaloryczne, woda mineralna- napoje, napoje izotoniczne, 
napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energe-
tyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje 
wzbogacone minerałami nie do celów medycznych, napoje 
instant, lemoniady, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
soki gazowane, soki owocowe, soki warzywne, smoothies, 
soki ze świeżych owoców, owocowe nektary, bezalkoholo-
we, nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do produkcji 
lemoniady.

(210) 505786 (220) 2019 10 18
(731) ZAWADZKI TOMASZ ORZEŁ POLSKA TPM, Baniocha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ovoce PICIU-PICIU

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 przeciery owocowe, przeciery warzyw-
ne, przekąski na bazie owoców, warzywa konserwowane, 
owoce konserwowane, warzywa i owoce mrożone, grzyby, 
warzywa i owoce suszone, grzyby, warzywa i owoce liofili-
zowane oraz kandyzowane, fasolka konserwowa, groszek 
konserwowy, kukurydza konserwowa, korniszony, pikle, pół-
produkty owocowe lub warzywne, owoce konserwowane 
w syropie, przetwory owocowe lub warzywne, kompoty, 
konfitury, zupy jarzynowe jako przetwory, sok do celów ku-
linarnych, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, kon-
centrat pomidorowy, musy i puree owocowe, warzywne lub 
owocowo-warzywne, sałatki owocowe lub warzywne, zupy 
i składniki do sporządzania zup, koncentraty zup, koncentra-
ty soków warzywnych do konsumpcji, przystawki gotowe 
do spożycia składające się głównie z mięsa, przystawki goto-
we do spożycia składające się głównie z warzyw, przystawki 
gotowe do spożycia na bazie oliwek, przekąski na bazie mle-
ka, przekąski na bazie owoców, 32 wody mineralne i gazowa-
ne oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, 
soki i napoje warzywne, bezalkoholowe napoje gazowane, 
napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowy-
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mi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje ni-
skokaloryczne, woda mineralna- napoje, napoje izotoniczne, 
napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energe-
tyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje 
wzbogacone minerałami nie do celów medycznych, napoje 
instant, lemoniady, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
soki gazowane, soki owocowe, soki warzywne, smoothies, 
soki ze świeżych owoców, owocowe nektary, bezalkoholo-
we, nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do produkcji 
lemoniady.

(210) 505817 (220) 2019 10 18
(731) MAKOWSKI SŁAWOMIR KUCHNIE WIELKOPOLSKIE, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIE WIELKOPOLSKIE MEBLE NA WYMIAR, 

KTÓRE INSPIRUJĄ

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 blaty jako części mebli, blaty kuchenne, blaty 
kuchenne- meble, blaty na szafki, blaty na szafki przezna-
czone do użytku ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty 
wierzchnie do szafek, drewniane półki i stojaki- meble, drzwi 
przesuwne do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwi prze-
zroczyste ze szkła do mebli, drzwiczki do mebli, elementy 
meblowe, fronty do szaf i szafek, fronty do szafek, fronty 
szuflad, garderoby, komody, komody- meble, kredensy, 
kredensy- meble,  toaletki, komody, meble, meble biuro-
we, meble domowe, meble domowe wykonane z drewna, 
meble drewniane, meble gięte, meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, meble kuchenne, meble kuchenne 
do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble łazienko-
we, meble na miarę do zabudowy, meble wykonane z sub-
stytutów drewna, przymocowane szafki kuchenne, sprzęt 
biurowy- meble, szafki, szafki do łazienek, szafki kuchenne, 
szafki łazienkowe, szafki- meble, szafy, szafy- meble, szafy 
wnękowe, szafy z lustrami, szuflady, szuflady jako części 
mebli, szuflady do mebli, wyroby stolarskie, zestawy mebli, 
zestawy mebli kuchennych, 37 budowa kuchni, konsultacje 
budowlane, usługi demontażu, usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, 
instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, in-
stalacja mebli, instalacja sprzętu do prania i kuchennego, in-
stalacja urządzeń do gotowania, instalowanie mebli na wy-
miar, instalowanie wyposażenia kuchennego, montaż sza-
fek kuchennych, montaż wyposażenia kuchennego, usługi 
montażu kuchni, 42  planowanie i projektowanie kuchni, 
planowanie, projektowanie łazienek, planowanie prze-
strzenne, projektowanie wnętrz, profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo 
w zakresie projektowania kuchni na wymiar,  projektowanie 
mebli, projektowanie umeblowania, usługi w zakresie pro-
jektowania szaf wnękowych.

(210) 505822 (220) 2019 10 19
(731) WILCZYŃSKI MICHAŁ N. OLI, Lusówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProjectLashes lash accessories

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucz-
nych rzęs, żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 
5 taśmy spinające medyczne, taśmy klejące do celów me-
dycznych, dwustronne taśmy klejące do użytku medyczne-
go, 8 pęsety do sztucznych rzęs, 21 aplikatory kosmetyczne, 
szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, 41 szkole-
nia edukacyjne, 44 usługi przedłużania rzęs, usługi farbowa-
nia rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi pielęgnacji 
urody, w szczególności w zakresie rzęs.

(210) 505823 (220) 2019 10 19
(731) STRAUSS CAFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim k. Poznania
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK CAFÉ KAWY ŚWIATA

(531) 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, kawa mielona, kawa w postaci całych 
ziaren, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa aro-
matyzowana, mrożona kawa, kawa niepalona, czekoladowa 
kawa, mieszanki kawowe, gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, substytu-
ty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące 
kawę], torebki z kawą, kapsułki z kawą, koncentraty kawy, aro-
maty kawowe, esencje kawowe, ekstrakty z kawy.

(210) 505828 (220) 2019 10 21
(731) EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSOWO HIPOTECZNE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSOWO HIPOTECZNE

(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
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(210) 505841 (220) 2019 10 21
(731) KRUK PATRYK CF, Żagań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Codziennie Fit

(531) 02.03.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, promowa-
nie zawodów i wydarzeń sportowych, usługi reklamowe 
związane z imprezami sportowymi, prezentowanie pro-
duktów w mediach elektronicznych w celach reklamowych 
i handlowych, produkcja filmów reklamowych i promocyj-
nych, publikowanie tekstów sponsorowanych, publikowa-
nie materiałów reklamowych także poprzez Internet, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
błoga, sprzedaż on-line: akcesoriów sportowych, płyt DVD 
o tematyce sportowej i treningowej, książek, usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pomocą mediów spo-
łecznościowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, dzia-
łalność sportowa i kulturalna, produkcja filmów, produkcja 
nagrań wideo, prezentacja nagrań wideo, realizacja nagrań 
audiowizualnych, produkcja nagrań audiowizualnych, usłu-
gi w zakresie nagrań fonicznych, usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycz-
nych, usługi w zakresie nagrań wideo, publikowanie elek-
troniczne on-line nie do pobrania, publikowanie poprzez 
Internet filmów i materiałów multimedialnych w celach 
instruktażowych i edukacyjnych, publikowanie poprzez In-
ternet materiałów rozrywkowych i edukacyjnych, edukacja 
sportowa również on-line, organizacja turniejów sporto-
wych, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, 
organizowanie szkoleń sportowych, usługi edukacyjne doty-
czące sportu i zdrowego stylu życia, usługi pisania blogów, 
sport i fitness, treningi zdrowotne i fitness, obozy sportowe 
(organizowanie), usługi wydawnicze, publikowanie książek, 
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie dru-
kowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydak-
tycznych materiałów edukacyjnych.

(210) 505847 (220) 2019 10 21
(731) NATANEK PIOTR POWER OF MUSIC AGENCJA 

ARTYSTYCZNA, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIUBEK BAND

(531) 03.07.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa 
do pobrania, dyski optyczne z muzyką, nagrane płyty kom-
paktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, 
35 promocja [reklama] koncertów, promowanie koncertów 
muzycznych, 41 koncerty muzyczne, rezerwacje koncertów, 

prezentacja koncertów, organizowanie koncertów, zarządza-
nie koncertami, prezentacja koncertów muzycznych, obsługa 
koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycznych, or-
ganizowanie koncertów muzycznych, usługi koncertów śpie-
wu, produkcja koncertów muzycznych, koncerty muzyczne 
na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, rozrywka w postaci 
koncertów, organizowanie i prowadzenie koncertów, biura 
rezerwacji biletów koncertowych, usługi rezerwacji biletów 
na koncerty, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewi-
zji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, organizacja 
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi rozrywkowe 
w postaci występów koncertowych, usługi rezerwacji biletów 
do teatru i na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadze-
niem koncertów, usługi prezenterów muzyki, usługi miksowania 
muzyki, zapewnianie muzyki na żywo, rozrywka z udziałem mu-
zyki, organizowanie koncertów muzyki pop, usługi w zakresie 
komponowania muzyki, szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, 
komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi edukacyjne 
w zakresie muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Interne-
tu, udzielanie informacji w zakresie muzyki, usługi rozrywkowe 
świadczone przez muzyków, organizowanie festiwali związa-
nych z muzyką jazzową, dostarczanie rozrywki w postaci nagra-
nej muzyki, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, pu-
blikowanie książek z nutowym zapisem muzyki usługi artystów 
estradowych świadczone przez muzyków, doradztwo w zakre-
sie produkcji filmów i muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej 
z internetowych stron mp3, kształcenie i szkolenie w dziedzi-
nie muzyki i rozrywki, muzyczne usługi wydawnicze i usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, udostępnianie nagrań muzyki 
cyfrowej nie do pobrania z Internetu, usługi w zakresie obróbki 
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, 
udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie mu-
zyki za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, 
muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych.

(210) 505856 (220) 2019 10 21
(731) PIOTROWSKA-GROCHOŁA NATALIA TREMENTI, 

Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) TREMENTI
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi edukacyj-
ne świadczone przez szkoły, usługi przekwalifikowania zawodo-
wego, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi trenerskie, 
44 manicure, masaż, salony piękności, fizjoterapia, fryzjerstwo, 
usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 505875 (220) 2019 10 21
(731) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEGANTE
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 pufy [meble], meble tapicerowane, narożni-
ki [meble], meble wypoczynkowe, meble do salonu, meble 
do siedzenia, meble do wnętrz, rozkładane meble z obiciem, 
sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, fotele wypoczynkowe, 
fotele rozkładane z podnóżkiem, rozkładane fotele, fotele, 
fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele z regulo-
wanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwalającej 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, takich jak pufy 
[meble], meble tapicerowane, narożniki [meble], meble wy-
poczynkowe, meble do salonu, meble do siedzenia, meble 
do wnętrz, rozkładane meble z obiciem, sofy, sofy rozkłada-
ne, sofy rozsuwane, fotele wypoczynkowe, fotele rozkładane 
z podnóżkiem, rozkładane fotele, fotele, fotele rozkładane 
z odchylanym oparciem, fotele z regulowanym oparciem 
i podparciem dla nóg [meble] poprzez platformę interneto-
wą oraz w tradycyjnym sklepie w ilościach detalicznych oraz 
w hurtowni.

(210) 505885 (220) 2019 10 21
(731) GRYCZKA PAWEŁ PHU KAMEL, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kamel Travel

(531) 03.02.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 organizacja i rezerwacja podróży, autobu-
sowe usługi transportowe, transport drogowy, transport 
pasażerów i ładunków, transport pasażerski, udostępnianie 
pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi transportu na wy-
cieczki ze zwiedzaniem, organizacja wycieczek turystycz-
nych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek 
autokarowych, organizowanie wycieczek autobusowych, 
organizowanie wycieczek zagranicznych, pasażerski trans-
port samochodowy, przewożenie podróżujących autobusa-
mi, transport autobusowy, transport autokarowy pasażerów, 
transport drogowy pasażerów, transport pasażerów autobu-
sami, transport pasażerów i ich bagażu, transport pasażerów 
mikrobusem, transport pasażerów pojazdami z szoferem, 
transport podróżnych samochodem, usługi autokarów pa-
sażerskich, usługi transportu autobusami, usługi transportu 
drogowego dla pasażerów, usługi transportu mikrobusami.

(210) 505900 (220) 2019 10 22
(731) SZYMURA KAZIMIERZ LUDWIK, SZYMURA 

BRONISŁAWA MARIA GRUPA EXLAK  
SPÓŁKA CYWILNA, Sośnicowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA EXLAK

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach 
wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży za pośrednic-
twem Internetu następujących towarów: chemia samocho-
dowa, farby i lakiery samochodowe, utwardzacze do farb 

i lakierów, elastyfikatory do farb i lakierów, pasty matujące, 
rozcieńczalniki i zmywacze, rozpuszczalniki, żywice i szpa-
chle samochodowe, kity szpachlowe, podkłady pod lakier, 
środki antykorozyjne, powłoki zabezpieczające podwozia 
samochodowe, farby i lakiery do zabezpieczeń antykoro-
zyjnych, kosmetyki samochodowe, profesjonalne środki 
myjące i czyszczące, pasty do mycia rąk, czyściwa celulo-
zowe, ręczniki jednorazowe, środki chemiczne dla myjni 
samochodowych.

(210) 505908 (220) 2019 10 22
(731) KLABIS JÓZEF ASKLA AUTOMATYKA SERWIS, 

Dobrodzień
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASKLA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia automatyki przemysło-
wej, maszyny i urządzenia do obróbki drewna, przenośniki 
i podajniki, stoły do maszyn, pneumatyczne urządzenia ste-
rujące do maszyn, 42 usługi w zakresie projektowania ma-
szyn i urządzeń dla branży automotive i branży meblarskiej, 
usługi dotyczące modernizacji i automatyzacji maszyn, do-
radztwo techniczne w sprawie budowy maszyn do produk-
cji wyrobów z drewna, z tworzyw sztucznych i metalu.

(210) 505909 (220) 2019 10 22
(731) GOPACK.IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Augustów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gopack.io

(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie.

(210) 505926 (220) 2019 10 22
(731) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY 

INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIAP

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 mechaniczne urządzenia naziemne wspoma-
gające budowę i naprawę robotów satelitarnych, mecha-
niczne i elektromechaniczne podzespoły robotów satelitar-



38 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2019

nych, w tym manipulatory ramieniowe i chwytaki satelitów, 
37 usługi w zakresie napraw i konserwacji robotów satelitar-
nych, 42 usługi inżynierskie w zakresie projektowania, bu-
dowy i testowania mechanicznych urządzeń naziemnych 
wspomagających budowę robotów satelitarnych.

(210) 505948 (220) 2019 10 23
(731) KAWOWE CUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Single Origin

(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata, czekolada, kakao, kawa, kawa niepa-
lona, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mle-
kiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, na-
poje na bazie kawy.

(210) 505952 (220) 2019 10 23
(731) MICHALAK WOJCIECH GREAT SHOP, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ModnaKiecka.pl

(531) 09.03.01, 09.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna on-line: odzieży dam-
skiej, bluzek damskich, bluz damskich, swetrów i kardiganów 
damskich, spodni damskich, spodenek damskich, kurtek 
damskich, płaszczy damskich, sukienek damskich, kombine-
zonów damskich, spódnic damskich, marynarek damskich, 
narzutek damskich.

(210) 505954 (220) 2019 10 23
(731) BERGER KRZYSZTOF MAREK KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Zamienie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) § mobilnapomocprawna.pl

(531) 24.17.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi pomocy prawnej świadczone na od-
ległość, w szczególności przez Internet i telefon: doradztwo 
prawne, projektowanie i opiniowanie pism i umów, analiza 
i ocena roszczeń, tworzenie strategii w postępowaniach są-
dowych i negocjacjach.

(210) 505956 (220) 2019 10 23
(731) Chevron Intellectual Property LLC, San Ramon, US
(540) (znak słowny)
(540) PMO PREMIUM
(510), (511) 4 oleje przemysłowe.

(210) 505960 (220) 2019 10 23
(731) NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PATRONIUS 250 EW

(531) 26.05.01, 26.05.16, 14.01.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, 5 pestycydy, herbicydy.

(210) 505962 (220) 2019 10 23
(731) HOLDING OF EMOTIONS !FEST Limited, Lwów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIJANA WIŚNIA

(531) 25.01.05, 25.01.09, 05.03.13, 05.07.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułki, 
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, 
chleb bezdrożdżowy, cukierki miętowe, czekolada, czekola-
da pitna, dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, dania liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest ryż, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca od-
dech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, 
jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki 
z parówką [hot dog], karmelki [cukierki], krakersy, kukurydza 
prażona [popcorn], lody, makaroniki [wyroby cukiernicze], 
marcepan, marynaty, mięso zapiekane w cieście, mięsne 
sosy, miętówki odświeżające oddech, miód, muesli, musy 
czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż 
do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, na-
poje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napo-
je na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy 
w czekoladzie, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukre-
cjowe [wyroby cukiernicze], pasta migdałowa, pasty czeko-
ladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie 
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście 
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzy-
wa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi 
z nadzieniem mięsnym], piernik, pierożki na bazie mąki, 
pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], 
płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], pralinki, preparaty 
roślinne zastępujące kawę, przekąski na bazie ryżu, przeką-
ski na bazie zbóż, przyprawy, przyprawy korzenne, przypra-
wy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddin-
gi, quiche, słodziki naturalne, sorbety [lody], sos jabłkowy 
[przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy 
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy po-
midorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, syropy i me-
lasa, tabule [sałatka z kuskus], tapioka, tarty (z owocami), 
tortille, wafle ryżowe, wareniki [pierogi z nadzieniem], wy-
roby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, 33 napoje alkoholowe, 
alkohole wysokoprocentowe [napoje], napoje alkoholowe 
zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, any-
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żówka [likier], aperitify, arak, brandy, curaçao [likier], cydr, 
destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje 
alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz 
[alkohol na bazie wiśni], wiśniówka, koktajle, likiery, likier 
miętowy, miód pitny, piquette [wino z wytłoczyn winogro-
nowych], rum, sake, whisky, wino, wódka, ekstrakty alkoho-
lowe, esencje alkoholowe, 35 wyselekcjonowanie, z myślą 
o osobach trzecich, różnych produktów (bez uwzględnie-
nia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie 
i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, świadczone 
przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów 
przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicz-
nej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy 
następujących towarów: napoje alkoholowe, alkohole wy-
sokoprocentowe [napoje], napoje alkoholowe zawierające 
owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], 
aperitify, arak, brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane 
napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe 
inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol 
na bazie wiśni], wiśniówka, koktajle, likiery, likier miętowy, 
miód pitny, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], 
rum, sake, whisky, wino, wódka, ekstrakty alkoholowe, 
esencje alkoholowe, reklama, agencje reklamowe, reklama 
korespondencyjna, bezpośrednia reklama pocztowa, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy ra-
diowe, reklamy telewizyjne, doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja 
programów związanych z telezakupami, projektowanie 
materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, 
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
rozpowszechnianie reklam, telemarketing, usługi marke-
tingowe, usługi public relations, zarządzanie w działalności 
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, audyt działalności gospo-
darczej, audyt finansowy, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, organizo-
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, tymczaso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za-
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie 
wywiadu rynkowego, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, prace biu-
rowe, 43 restauracje, bary, bary przekąskowe, bary sałatko-

we, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], 
kawiarnie, koktajlbary, lodziarnie, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć 
weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żyw-
ność i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, 
puby, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania 
na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje oferują-
ce delikatesy, restauracje z grillem, serwowanie napojów al-
koholowych, serwowanie napojów w pubach z browarem, 
serwowanie jedzenia i napojów, stołówki, usługi barów 
i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piw-
nych, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów 
z sokami, usługi barowe, usługi bufetów w zakresie barów 
koktajlowych, usługi cateringu zewnętrznego, usługi degu-
stacji win (dostarczanie napojów), usługi herbaciarni, usługi 
kateringowe, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żyw-
ność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi mobilnych restauracji, usługi ogródków 
piwnych, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi 
świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów, 
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie 
gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
usługi w zakresie kantyn, usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, usługi w zakresie zaopatrzenia 
w żywność i napoje, winiarnie, zajazdy dla turystów.

(210) 505966 (220) 2019 10 23
(731) SITAREK ADRIAN, Radziwiłłów
(540) (znak słowny)
(540) ATH1337
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa.

(210) 505983 (220) 2019 10 24
(731) OLSZEWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDISON PRIMARY SCHOOL

(531) 24.01.15, 24.01.16, 24.01.17, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
nauczanie indywidualne, informacja o edukacji, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
i prowadzenie konferencji, sprawdziany edukacyjne.

(210) 505985 (220) 2019 10 24
(731) JĘDRO WERONIKA BLOVA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BLOVA

(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 balsam do ciała, balsam do włosów, balsamy 
do celów kosmetycznych, balsamy do rąk, balsamy do rąk 
nielecznicze, kosmetyki do ust, kosmetyki w postaci kremów, 
kosmetyki brązująco-opalizujące, kremy do twarzy i ciała [ko-
smetyki], kremy do demakijażu, kremy i balsamy kosmetycz-
ne, maski kosmetyczne, masło do ciała, masło do rąk i ciała, 
masło kakaowe do celów kosmetycznych, mleczka do dema-
kijażu, mydła i żele, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], 
nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nielecznicze bal-
samy do skóry, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze 
peelingi do twarzy, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze 
sole do kąpieli, olejki do ciała i twarzy, olejki do kąpieli i pod 
prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała, olejki do masa-
żu twarzy, olejki do twarzy, peeling do stóp, peelingi do twa-
rzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do celów kosmetycz-
nych, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające 
do rąk, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające 
do twarzy, perfumowane wody toaletowe, perfumy, perfumy 
w płynie, płyny do demakijażu, płyny kosmetyczne do de-
makijażu, preparaty do demakijażu, preparaty perfumeryjne, 
preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], pre-
paraty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], produkty 
perfumeryjne, puder do twarzy w postaci bibułek z pudrem, 
puder sypki do makijażu, puder sypki do twarzy, serum do ce-
lów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycz-
nych, serum pielęgnacyjne, sole do kąpieli, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, sole pod prysznic, nie do ce-
lów medycznych, sole zapachowe do kąpieli, środki perfu-
meryjne i zapachowe, tonik do włosów, tonik do włosów 
[nieleczniczy], toniki [kosmetyki], toniki do rozpylania, toniki 
do skóry, toniki do skóry nielecznicze, toniki do twarzy [ko-
smetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki kosmetycz-
ne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, woda perfumowa-
na, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele do twarzy 
i ciała [kosmetyki], żele do demakijażu, 5 balsamiczne prepa-
raty do celów medycznych, balsamy do celów farmaceutycz-
nych, balsamy do użytku medycznego, kremy farmaceutycz-
ne, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kre-
my nawilżające [preparaty farmaceutyczne], kremy ziołowe 
do celów medycznych, lecznicze balsamy, lecznicze balsamy 
do stóp, lecznicze balsamy do ust, lecznicze żele do ciała, 
leczniczy balsam do rąk, olejki lecznicze, peelingi [preparaty] 
do użytku medycznego, sole do kąpieli do celów medycz-
nych,  sole do kąpieli mineralnych, sole mineralne do kąpieli, 
toniki [lecznicze], toniki do celów medycznych, toniki do skó-
ry [lecznicze], żele do ciała do użytku farmaceutycznego, 35  
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybora-
mi toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, 44 higiena i pielęgnacja urody.

(210) 505988 (220) 2019 10 24
(731) JĘDROWIAK PIOTR PAWEŁ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beltplus

(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 pasy napędowe (przenośnikowe), pasy napę-
dowe do maszyn, pasy napędowe do przenośników i trans-
porterów, pasy napędowe do maszyn przemysłowych, pasy 
napędowe do maszyn rolniczych, pasy napędowe do ma-
szyn i silników do zastosowań przemysłowych, pasy napędo-
we nie do pojazdów lądowych.

(210) 506007 (220) 2019 10 24
(731) FUNDACJA HARMONY HOTELS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARMONY POLISH HOTELS

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 katalogi hoteli, 35 usługi reklamowe dotyczą-
ce hoteli, usługi doradztwa związane z administrowaniem 
i zarządzaniem hotelami, dostarczanie informacji porów-
nawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, 36 usługi 
finansowania związane z hotelami, 39 organizowanie 
podróży z i do hotelu, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, 42 usługi projektowania, 43 hotele, hostele 
i pensjonaty, wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje.

(210) 506016 (220) 2019 10 24
(731) MAGIC CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi placów zabaw, usługi sali zabaw, orga-
nizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja urodzin 
i imprez dla dzieci, organizacja zajęć edukacyjnych, zajęcia 
zorganizowane dla dzieci [rozrywka / edukacja], opieka nad 
dziećmi w ramach organizacji rozrywki i zajęć edukacyjnych, 
usługi w zakresie organizowania zajęć z kultury fizycznej 
i obozów sportowych, organizowanie obozów sportowych, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie imprez 
sportowych, usługi instruktorów gimnastyki, usługi związa-
ne z organizowaniem i obsługą dyskotek, salony fitness, par-
ki rozrywki, kina, sale koncertowe, salony gier, rezerwowanie 
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miejsc na spektakle, usługi informacji o wypoczynku, usługi 
związane z organizacją wypoczynku, usługi wesołych mia-
steczek, usługi w zakresie parków rozrywki.

(210) 506025 (220) 2019 10 24
(731) TRELIŃSKI PRZEMYSŁAW LONTREX, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAPIEX KULTOWE ZAPIEKANKI

(531) 25.01.05, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 mięso zapiekane w cieście, potrawy na bazie 
mąki, zapiekanki, 43 usługi gastronomiczne, w tym prowa-
dzenie barów, restauracji, moteli, pensjonatów, usługi cate-
ringowe, zaopatrywanie w żywność.

(210) 506038 (220) 2019 10 24
(731) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neboa

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do włosów, środki do pielęgnacji 
włosów, szampony do włosów z wyłączeniem szamponów 
do tatuaży, odżywki do włosów, maski do włosów.

(210) 506056 (220) 2019 10 25
(731) BREWERY HILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Yes, we can!
(510), (511) 25 odzież, 32 piwo, 43 restauracje.

(210) 506076 (220) 2019 10 25
(731) PAKULSKI ADRIAN PAQ-STUDIO, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) Paq Studio
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, marke-
ting internetowy, reklama i marketing, usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, tworzenie tekstów reklamowych, ob-
róbka tekstów.

(210) 506125 (220) 2019 10 28
(731) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) CHARSPINE system 3D-Ti 3D Titanium Trabecular 
Cage System

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirur-
giczne.

(210) 506129 (220) 2019 10 28
(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) FORDIABIK
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny przeciwcukrzycowy.

(210) 506130 (220) 2019 10 28
(731) PLAMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.02, 01.03.20, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 506136 (220) 2019 10 28
(731) FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.07, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.13, 
05.03.15, 29.01.12

(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, mięso, ryby, drób, dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, chrupki owocowe, produkty spo-
żywcze i napoje na bazie soi i innych roślin nie ujęte w innych 
klasach, napoje mleczne, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, daktyle, masło arachidowe, masło kokosowe, 
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pasty na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, rodzyn-
ki, 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przezna-
czone do spożycia lub konserwowania, zboża przystosowane 
do spożycia dla ludzi, napoje na bazie kawy, kakao, czekolady 
lub herbaty, mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie mąki 
sojowej, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka 
i produkty spożywcze z roślin zbożowych, batony zbożowe, 
przekąski na bazie zbóż, wysokoproteinowe batoniki zbożowe 
wyroby piekarnicze, płatki zbożowe suszone, wyroby cukierni-
cze, słodycze, muesli, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych 
klasach, sos sojowy, przyprawy, lód, kasza manna, kasza owsia-
na, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, makaro-
ny, ryż, marcepan, orzechy w czekoladzie, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, 
słód, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy lasko-
we, orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe, 32 wody mi-
neralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produk-
cji napojów.

(210) 506156 (220) 2019 10 28
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) NUTLOVE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, koktajle białkowe, 
tłuszcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, 29 ma-
sło z orzechów, polewy orzechowe, pasty na bazie orzechów, 
mieszanki owoców i orzechów pasty przyrządzone z orzechów, 
przekąski na bazie orzechów, masło z orzechów nerkowca, ma-
sła orzechowe w proszku, batony spożywcze na bazie orze-
chów, pasta z orzechów laskowych, olej z orzechów ziemnych, 
jądra orzechów włoskich, olej z orzechów, napoje na bazie mle-
ka orzechowego, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki 
na bazie owoców i orzechów, batony organiczne na bazie orze-
chów i ziaren, batoniki na bazie orzechów będące zamiennika-
mi posiłków, pasty do smarowania składające się z orzechów 
laskowych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek 
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych 
orzechów, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze jadalne, oleje i tłusz-
cze, tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, ole-
je i tłuszcze jadalne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w za-
kresie towarów takich jak: białkowe suplementy diety, koktajle 
białkowe, tłuszcze do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, masło z orzechów, polewy orzechowe, pasty na bazie 
orzechów, mieszanki owoców i orzechów pasty przyrządzone 
z orzechów, przekąski na bazie orzechów, masło z orzechów 
nerkowca, masła orzechowe w proszku, batony spożywcze 
na bazie orzechów, pasta z orzechów laskowych, olej z orze-
chów ziemnych, jądra orzechów włoskich, olej z orzechów, 
napoje na bazie mleka orzechowego, batony na bazie orze-
chów i nasion, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony 
organiczne na bazie orzechów i ziaren, batoniki na bazie orze-
chów będące zamiennikami posiłków, pasty do smarowania 
składające się z orzechów laskowych, mieszanki przekąsek skła-
dające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 
mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców 
i przetworzonych orzechów, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze ja-
dalne, oleje i tłuszcze, tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze 
roślinne do celów spożywczych, tłuszcze zwierzęce do celów 
spożywczych, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 506157 (220) 2019 10 28
(731) SOWUL ADAM, Klebark Wielki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTAURUS BATTERY

(531) 04.02.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne kwasowe, akumula-
tory elektryczne powietrzno - cynkowe, akumulatory elek-
tryczne zasadowe, baterie galwaniczne.

(210) 506162 (220) 2019 10 28
(731) BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.08, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).

(210) 506173 (220) 2019 10 29
(731) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARMGUARD

(531) 29.01.12, 24.01.03, 27.05.01, 26.11.25
(510), (511) 9 ochronna odzież termiczna chroniąca przed 
wypadkami lub urazami, izolowana odzież ochronna zabez-
pieczająca przed wypadkami lub urazami, ochraniacze ter-
miczne [odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, 
25 bluzy, spodnie ogrodniczki, kombinezon, kurtki, spodnie 
ocieplane, ogrodniczki ocieplane, bezrękawniki, koszule,  
t-shirty/koszulki, fartuchy, bielizna, odzież przeciwdeszczo-
wa, odzież nieprzemakalna, odzież wodoodporna, odzież 
wiatroszczelna, odzież robocza, odzież o termoizolacyjnych 
właściwościach, ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze 
na kolana [odzież].

(210) 506177 (220) 2019 10 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE 

CERTECH JAN KUCA, JERZY MOTYKA  
SPÓŁKA JAWNA, Niedomice

(540) (znak słowny)
(540) Korona Natury
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, 31 karmy 
i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt.

(210) 506182 (220) 2019 10 29
(731) BANGLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 usługi nauczania i kształcenia dla osób za-
trudnianych w produkcji i obrocie żywnością oraz świad-
czeniu usług kateringowych i hotelarskich, organizacja 
kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów 
i szkoleń, warsztatów roboczych, targów, wystaw w dziedzi-
nie hotelarstwa, obrotu żywnością i kateringu, doradztwo 
zawodowe dla osób zatrudnianych w produkcji i obrocie 
żywnością oraz w świadczeniu usług kateringowych i hote-
larskich, usługi poradnictwa w zakresie edukacji lub kształ-
cenia osób zatrudnianych w produkcji i obrocie żywnością 
oraz świadczeniu usług kateringowych i hotelarskich: infor-
macja o imprezach rozrywkowych połączonych z serwisem 
wyżywieniowym, kształcenie praktyczne barmanów, kelne-
rów, portierów hotelowych, usługowy montaż programów 
radiowych i telewizyjnych związanych z produkcją i obrotem 
żywnością oraz świadczeniem usług kateringowych i hote-
larskich, usługowa obsługa pól golfowych, usługi organizo-
wania balów, usługi organizowania konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów pięk-
ności, organizowanie przyjęć i spektakli połączonych z dzia-
łalnością rozrywkową i gastronomiczną, usługi planowania 
przebiegu przyjęć, bankietów, spektakli, zjazdów, kursów, 
usługowa publikacja elektroniczna on-line książek i periody-
ków w tematyce zwłaszcza obejmującej obrót produktami 
rolno-spożywczymi, żywnością i kateringiem, oraz hote-
larstwem, usługowe publikowanie książek i tekstów innych 
niż teksty reklamowe w dziedzinie gastronomii, hotelarstwa 
i kateringu, prowadzenie sprawdzianów pedagogicznych 
dla osób zatrudnianych w produkcji i obrocie żywnością oraz 
w świadczeniu usług kateringowych i hotelarskich, wypoży-
czanie aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej do deko-
racji lokali gastronomicznych oraz do miejsc odbywania zjaz-
dów, konferencji, bankietów i kursów, wynajem specjalnie 
przystosowanych pomieszczeń do uprawiania tenisa ścien-
nego (squash), kamienioślizgu (bowling) i tenisa, informacja 
o powyższych usługach, 43 przygotowywanie i serwowanie 
żywności i napojów, usługi kateringowe, świadczenie usług 
w zakresie dostarczania informacji dotyczących kateringu, 
usługi restauracyjne, usługi kawiarni i kafeterii, usługi barów 
przekąskowych, usługi świadczone przez restauracje typu 
fast-food, usługi gastronomii mobilnej, usługi konferencyjne 
i wystawiennicze polegające na udostępnianiu pomieszczeń 
na te imprezy, usługi w zakresie rezerwacji hotelowych, usłu-
gi biur zapewniających zakwaterowanie, usługi wynajmu 
pól namiotowych, usługi pól kempingowych, informacja 
o możliwościach zakwaterowania i rezerwacji, informacje 
i doradztwo dotyczące żywności, odżywiania i gotowa-
nia oraz przygotowywania kateringu, informacja i doradz-
two dotyczące wszystkich w/w usług świadczone w trybie  
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu, usługi w zakresie rezerwacji pokoi hotelowych 
i kwater czasowego pobytu o obiektach nie będących ska-
tegoryzowanymi hotelami, usługi hotelarskie, usługi wynaj-
mu pomieszczeń na cele sportowo-rekreacyjne, rehabili-
tacyjne, odnowy biologicznej i medycyny sportowej, oraz 
dla potrzeb organizacji imprez szkoleniowo-kongresowych, 
organizowanie czasowych pobytów osób indywidualnych 

i grup zorganizowanych w związku z ich zajęciami sporto-
wo-rekreacyjnymi, rehabilitacyjnymi, odnowy biologicznej 
i medycyny sportowej, oraz kursów, konferencji, zjazdów, se-
minariów i kongresów, usługi wynajmu sprzętu i wyposaże-
nia dla potrzeb gastronomii, organizacji imprez masowych, 
kongresów, zjazdów, szkoleń w tym zwłaszcza namiotów, 
parasoli, umeblowania, szkła i porcelany stołowej, innych 
niż szklana i porcelanowa elementów zastawy stołowej, 
sztućców, bielizny stołowej, oprzyrządowania barmańskiego 
i kelnerskiego, usługi klubów nocnych i dedykowanych lokali 
gastronomicznych klubowych, usługowa obsługa i prowa-
dzenie pracowni specjalistycznych związanych z produkcją 
specjalnie wyselekcjonowanych dań i kateringiem dedyko-
wanym, usługi związane z organizowaniem i obsługą dysko-
tek w części dotyczącej serwowania wyżywienia, informacja 
o powyższych usługach.

(210) 506195 (220) 2019 10 29
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dentica

(531) 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 506237 (220) 2019 10 29
(731) CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JULLS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy do celów 
kosmetycznych, błyszczyki do ust, brokat do paznokci, chu-
steczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą-
czone preparatami do usuwania makijażu, ekstrakty kwiato-
we [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosme-
tyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, maski kosme-
tyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
mydła, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, płyny do pie-
lęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki do ust, prepa-
raty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do go-
lenia, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do prosto-
wania włosów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, suche szampony, 
szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty 
pielęgnacyjne], tusze do rzęs, woda perfumowana, zestawy 
kosmetyków, zmywacze do paznokci, 25 apaszki [chustki], 
bandany na szyję, bielizna osobista, body [bielizna], czapki 
jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], kaptury [odzież], ką-
pielówki, kombinezony, koszule, koszulki z krótkim rękawem, 
kurtki, legginsy, majtki, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], 
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obuwie, odzież, odzież gimnastyczna, opaski na głowę, paski 
[odzież], pelerynki, piżamy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, 
stroje plażowe, swetry, szale, szaliki.

(210) 506242 (220) 2019 10 29
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) MIZETAM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 506253 (220) 2019 10 30
(731) KOŁTON GRZEGORZ PUPIL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LordZeton

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w tym sprzedaży on-line, takich produktów jak: karma dla 
psów, kości dla psów, suchary dla psów, spożywcze artykuły 
jadalne do żucia dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki 
dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt do-
mowych, przysmaki dla psów, ciastka dla zwierząt domowych, 
preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, pokarmy pusz-
kowane lub konserwowane dla zwierząt domowych, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży on-line, ta-
kich produktów jak: naturalne gryzaki dla psów typu suszone 
kurze łapki, świńskie uszy, suszone żwacze, usługi w związku 
ze sprzedażą hurtową i detaliczną, w tym sprzedażą on-line, 
takich produktów jak: karma dla psów, kości dla psów, suchary 
dla psów, spożywcze artykuły jadalne do żucia dla zwierząt 
domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt domowych, jadal-
ne przysmaki dla zwierząt domowych, przysmaki dla psów, 
ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla 
zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwo-
wane dla zwierząt domowych, usługi w związku ze sprzedażą 
hurtową i detaliczną, w tym sprzedażą on-line, takich produk-
tów jak: naturalne gryzaki dla psów typu suszone kurze łapki, 
świńskie uszy, suszone żwacze.

(210) 506265 (220) 2019 10 30
(731) DUDEK AGNIESZKA FARMA SMAKÓW, Straszyn
(540) (znak słowny)
(540) THELIKATESY
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, nabiał, oleje 
jadalne, tłuszcze jadalne, masło, margaryna, konserwy nie za-
warte w innych klasach, drób, ryby, dziczyzna, jaja, mleko, wy-
roby z mleka, owoce, warzywa konserwowe, suszone, konfitu-
ry, galaretki, koncentraty nie zawarte w innych klasach, dżemy, 
zupy w proszku, powidła, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, 
mąka, wyroby zbożowe, pieczywo, ciastka, słodycze, wyroby 
cukiernicze, musztarda, ketchup, lody, dodatki do pieczenia 
nie zawarte w innych klasach, przyprawy, kisiele, budynie, sery, 

ryby nieżywe, śmietana, galarety mięsne, żywność przygoto-
wana z ryb, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałata świeża, 
31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, warzywa świe-
że: cebula, dynie, groch, ogórki, korzenie cykorii, sałata, sałata 
zielona, pomidory, chleb świętojański, chmiel, grzyby świeże, 
migdały, orzechy, orzeszki arachidowe, owoce cytrusowe, 
owoce świeże, pieprz, pożywienie dla psów, kotów i innych 
zwierząt, rośliny strączkowe świeże, sezam, winogrona świeże, 
zioła ogrodowe świeże, 35 usługi handlu detalicznego w za-
kresie żywności, prowadzenie sklepów połączone z pokazami, 
promocją i reklamą ze sprzedażą artykułów spożywczych, ko-
smetycznych, leczniczych, napojów. sprzedaż detaliczna, hur-
towa i przez Internet: produktów nabiałowych, przetworzo-
nych owoców i warzyw, wyrobów spożywczych gotowych 
i półprzetworzonych, sprzedaż detaliczna, hurtowa i przez 
Internet kawy, herbaty, kakao, cukru, ryżu, tapioki, saga, wyro-
bów cukierniczych, słodyczy, lodów spożywczych, świeżych 
owoców i warzyw, napojów bezalkoholowych, sprzedaż deta-
liczna hurtowa i przez Internet substancji dietetycznych do ce-
lów leczniczych i żywności dla niemowląt, prowadzenie de-
talicznej i hurtowej sprzedaży różnych towarów poprzez sieć 
sklepów, supermarketów i hurtowni, prowadzenie za pośred-
nictwem sieci teleinformatycznych - sklepu internetowego 
- sprzedaży różnych towarów, franszyza obejmująca pomoc 
techniczną w zakładaniu i/lub prowadzeniu sieci sklepów, 
supermarketów i hurtowni z możliwością jednoczesnego za-
opatrzenia w różne towary udostępniane osobom trzecim, or-
ganizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
43 usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 506266 (220) 2019 10 30
(731) STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW FIRM 

DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE ROZRYWKI, 
KOMUNIKACJI I KULTURY, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CFP CUSTOM FURNITURE PRODUCTION

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.15.09, 27.01.25
(510), (511) 20 wyroby stolarskie, meble, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyposażeniem domu, 37 lakierowanie 
desek, lakierowanie mebli, malowanie i lakierowanie, kon-
serwacja mebli, 40 usługi stolarskie, montowanie produktów 
dla osób trzecich,  profilowanie mebli, zabezpieczanie przed 
płomieniami mebli, usuwanie powłok z mebli, produkcja 
mebli na zamówienie, produkcja mebli na zamówienie i we-
dług specyfikacji osób trzecich, stolarstwo meblowe, stolar-
stwo meblowe (produkcja na zamówienie).

(210) 506268 (220) 2019 10 30
(731) DUDEK AGNIESZKA FARMA SMAKÓW, Straszyn
(540) (znak słowny)
(540) THELIKATESY Farma Smaków
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, nabiał, 
oleje jadalne, tłuszcze jadalne, masło, margaryna, konser-
wy nie zawarte w innych klasach, drób, ryby, dziczyzna, 
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jaja, mleko, wyroby z mleka, owoce, warzywa konserwo-
we, suszone, konfitury, galaretki, koncentraty nie zawarte 
w innych klasach, dżemy, zupy w proszku, powidła, kawa, 
herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, wyroby zbożowe, pie-
czywo, ciastka, słodycze, wyroby cukiernicze, musztarda, 
ketchup, lody, dodatki do pieczenia nie zawarte w innych 
klasach, przyprawy, kisiele, budynie, sery, ryby nieży-
we, śmietana, galarety mięsne, żywność przygotowana 
z ryb, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałata świeża, 
31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, warzywa 
świeże: cebula, dynie, groch, ogórki, korzenie cykorii, sa-
łata, sałata zielona, pomidory, chleb świętojański, chmiel, 
grzyby świeże, migdały, orzechy, orzeszki arachidowe, 
owoce cytrusowe, owoce świeże, pieprz, pożywienie 
dla psów, kotów i innych zwierząt, rośliny strączkowe 
świeże, sezam, winogrona świeże, zioła ogrodowe świe-
że, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
prowadzenie sklepów połączone z pokazami, promocją 
i reklamą ze sprzedażą artykułów spożywczych, kosme-
tycznych, leczniczych, napojów. sprzedaż detaliczna, 
hurtowa i przez Internet: produktów nabiałowych, prze-
tworzonych owoców i warzyw, wyrobów spożywczych 
gotowych i półprzetworzonych, sprzedaż detaliczna, 
hurtowa i przez Internet kawy, herbaty, kakao, cukru, 
ryżu, tapioki, saga, wyrobów cukierniczych, słodyczy, lo-
dów spożywczych, świeżych owoców i warzyw, napojów 
bezalkoholowych, sprzedaż detaliczna hurtowa i przez 
Internet substancji dietetycznych do celów leczniczych 
i żywności dla niemowląt, prowadzenie detalicznej i hur-
towej sprzedaży różnych towarów poprzez sieć sklepów, 
supermarketów i hurtowni, prowadzenie za pośrednic-
twem sieci teleinformatycznych - sklepu internetowe-
go - sprzedaży różnych towarów, franszyza obejmująca 
pomoc techniczną w zakładaniu i/lub prowadzeniu sieci 
sklepów, supermarketów i hurtowni z możliwością jed-
noczesnego zaopatrzenia w różne towary udostępniane 
osobom trzecim, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, 43 usługi gastronomiczne 
z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 506271 (220) 2019 10 30
(731) MORALEWICZ IRENEUSZ STANISŁAW IMFILTER, 

Goleniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMF

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 11 inteligentny sterownik IMF - sterowniki 
do pomp wodnych.

(210) 506272 (220) 2019 10 30
(731) ZIMNY MARCIN ELINGWISTA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e Lingwista

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.07, 
26.11.12

(510), (511) 41 edukacja językowa, nauczanie języków ob-
cych, kursy językowe, organizacja kursów językowych, usłu-
gi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne 
w zakresie nauki drugiego języka, usługi edukacyjne związane 
z nauką języków obcych, usługi szkół w zakresie nauczania ję-
zyków obcych, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania 
metod nauczania języków, wypożyczanie nagrań lub nagra-
nych magnetycznych taśm audio do nauki języków, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, 
nie do pobrania, organizowanie indywidualnej nauki języ-
ków, usługi edukacyjne, zarządzanie usługami edukacyjnymi, 
usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne w zakresie 
zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne świad-
czone dla dzieci, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności 
komunikacyjnych, usługi doradcze dotyczące edukacji i szko-
leń, usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi prezentacji 
audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, przeprowadzanie egza-
minów edukacyjnych, informacje związane z egzaminowa-
niem, opracowywanie kursów edukacyjnych i udostępnianie 
materiałów egzaminacyjnych i testów, organizacja egzaminów 
w celu oceny stopnia dokonań, rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, opra-
cowywanie materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, prowadzenie kursów internetowych 
w zakresie języków obcych, zapewnianie szkoleń on-line, za-
pewnianie zajęć on-line dla niewielkiej grupy uczniów, edu-
kacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą in-
ternetu czy ekstranetów, prowadzenie kursów internetowych 
w zakresie języków obcych, skomputeryzowane szkolenia, 
usługi nauki na odległość świadczone on-line, prowadzenie 
kursów nauki na odległość na poziomie podstawowym, pro-
wadzenie kursów nauki na odległość na poziomie średnim, 
prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie uniwer-
syteckim, organizowanie kursów wykorzystujących metody 
nauczania na odległość, tłumaczenia językowe, świadczenie 
usług w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń pi-
semnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.

(210) 506273 (220) 2019 10 30
(731) BOLSIUS POLSKA SPRZEDAŻ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) bo liczą się chwile
(510), (511) 4 świece, znicze, 35 usługi sprzedaży następują-
cych towarów: świece, znicze.

(210) 506275 (220) 2019 10 30
(731) OSTASZEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CARSKA
(510), (511) 30 kawa, kawa słodowa, kawa liofilizowana, 
kawa mielona, kawa aromatyzowana, mrożona kawa, kawa 
bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa niepalona, torebki 
z kawą, kapsułki z kawą, kawa w postaci całych ziaren, go-
towa kawa i napoje na bazie kawy, herbata, mate [herbata], 
herbata mrożona, herbata rozpuszczalna, herbata zielona, 
herbata czarna, herbata oolong, herbata rooibos, herbata 
bezteinowa, biała herbata, herbata w torebkach, kapsułki 
z herbatą, herbata owocowa [inna niż do celów medycz-
nych], herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych.
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(210) 506276 (220) 2019 10 30
(731) DADELO SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum ROWEROWE.pl

(531) 15.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: rowery, części do ro-
werów, akcesoria do rowerów, rowery dziecięce, rowery 
elektryczne, rowery górskie, rowery składane, rowery spor-
towe, rowery szosowe, rowery trekingowe, trycykle, tande-
my, riksze rowerowe, rowerki biegowe [pojazdy], hulajnogi 
(pojazdy), części konstrukcyjne rowerów, ramy do rowerów, 
amortyzatory do rowerów, bagażniki do rowerów, błotniki 
do rowerów, dętki do rowerów, hamulce do rowerów, klocki 
hamulcowe [części rowerów], tarcze hamulcowe [części ro-
werów], szczęki hamulcowe [części rowerów], zaciski hamul-
cowe rowerowe, dźwignia hamulca [części rowerów], linki 
hamulcowe do rowerów, okładziny hamulcowe do rowerów, 
kierownice do rowerów, mostki kierownicy [części rowero-
we], lemondki [części rowerów], kierunkowskazy do rowe-
rów, sygnały kierunkowe do rowerów, koła do rowerów, koła 
tarczowe [części rowerów], koła zębate do rowerów, kółka 
boczne do nauki jazdy na rowerze, końcówki rączek kie-
rownicy [części rowerów], korby rowerowe, łańcuchy do ro-
werów, kasety rowerowe, manetki do rowerów, napinacze 
do szprych do kół, napinacze łańcucha rowerowego, nakład-
ki na szprychy rowerowe, noski rowerowe, obręcze kół do ro-
werów, opaski na obręcz [części rowerów], opony rowerowe, 
opony rowerowe bezdętkowe, szytki [części rowerów], stery 
rowerowe, osłony łańcucha do rowerów, układy zawieszenia 
do rowerów, widelce [części rowerowe], nakładki widelca 
[części rowerów], obręcze do piast kół, pedały do rowerów, 
nakładki na pedały rowerowe, paski na palce u nóg do peda-
łów rowerowych, piasty do rowerów, podpórki do rowerów, 
nóżki do rowerów, przeguby widelców przednich [części 
rowerów], trzpienie obrotowe do rowerów, linki rowerowe, 
przerzutki do rowerów, zębatki do przerzutek [części ro-
werów], sztyce do siodełek [części do pojazdów], siodełka 
do rowerów, dopasowane pokrowce na rowery, pokrowce 
na siodełka do rowerów, pokrowce na uchwyty rowerowe, 
pompki do rowerów, stabilizatory do rowerów, przyczepki 
rowerowe, przyczepy do przewożenia rowerów, szprychy 
do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia baga-
żu, akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, kosze 
przystosowane do rowerów, sakwy rowerowe, torby rowe-
rowe, uchwyty do bidonów rowerowych, uchwyty kierow-
nicy do rowerów, nakrętki na wentyle do opon pojazdów, 
wentyle do opon, foteliki dla dzieci do pojazdów, lusterka 
do pojazdów, bagażniki na rowery do pojazdów, bagażniki 
na torby do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych opon 
rowerowych, łatki do naprawy opon, materiały do naprawy 
opon, układy napędowe do rowerów, dzwonki do rowerów, 
klaksony rowerowe, ochraniacze ubrania na koła do rowe-
rów, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, oparcia 
pasażerów do rowerów, oleje hamulcowe do rowerów, płyny 
hamulcowe do rowerów, kleje do naprawy opon do rowe-

rów, mieszanki do uszczelniania opon do rowerów, środki 
do czyszczenia rowerów, środki do polerowania opon pojaz-
dów, kosmetyki dla sportowców, smary do rowerów, smary 
do łańcuchów rowerowych, smary do klocków hamulco-
wych, oleje smarowe do rowerów, metalowe stojaki do prze-
chowywania rowerów, metalowe wieszaki do przechowywa-
nia rowerów, metalowe wiaty dla rowerów, metalowe zamki 
do rowerów, metalowe urządzenia do parkowania rowerów, 
stojaki do przechowywania rowerów, niemetalowe, urządze-
nia niemetalowe do parkowanie rowerów, kaski dla rowerzy-
stów, okulary dla rowerzystów, gogle dla rowerzystów, pręd-
kościomierze rowerowe, liczniki kilometrów, systemy nawi-
gacji GPS do użytku z rowerami, zamki rowerowe (elektrycz-
ne), uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, 
etui na telefony komórkowe, kamery sportowe, uchwyty 
do kamer montowanych do kasków, wodoodporne futerały 
na kamery wideo, oświetlenie rowerowe, lampki rowerowe 
na dynamo, rowerowe światełka odblaskowe, plecaki spor-
towe, plecaki rowerowe, torby sportowe, bidony rowerowe, 
bukłaki, szczotki do czyszczenia części rowerowych, odzież 
dla rowerzystów, odzież dla kolarzy, odzież sportowa, obu-
wie sportowe, obuwie dla rowerzystów, funkcjonalna odzież 
termoaktywna, sportowe nakrycia głowy, czapki kolarskie, 
czapki sportowe, bandany na szyję, bluzy sportowe, koszulki 
sportowe, kamizelki sportowe, kurtki sportowe, kurtki prze-
ciwdeszczowe, kurtki chroniące przed wiatrem, spodnie dla 
rowerzystów, spodenki dla rowerzystów, koszulki dla rowe-
rzystów, skarpety dla rowerzystów, buty do jazdy na rowe-
rze, bielizna dla rowerzystów, bielizna termoaktywna, ręka-
wiczki dla rowerzystów, rękawki i nogawki dla rowerzystów, 
ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze ciała 
do jazdy na rowerze, sportowe nakolanniki do jazdy na ro-
werze, sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, sportowe 
ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, trenażery, batony 
zbożowe i energetyczne, napoje izotoniczne, napoje wzbo-
gacone substancjami odżywczymi, napoje dla sportowców, 
witaminy i preparaty witaminowe dla sportowców, suple-
menty diety dla sportowców, preparaty do leczenia kontuzji 
sportowych, odzież kompresyjna, pulsometry, zegarki spor-
towe, przenośne apteczki pierwszej pomocy przystosowane 
do rowerów, narzędzia ręczne do naprawy rowerów.

(210) 506277 (220) 2019 10 30
(731) BARYCZA ANNA, Przemków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SapoSpa

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 akcesoria do celów kosmetycznych, anty-
perspiranty, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, balsamy 
inne niż do celów medycznych, chusteczki kosmetyczne 
zawierające preparaty kosmetyczne, drewno zapachowe, 
hydrolaty, kadzidełka, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki upiększające, kremy, kremy kosmetyczne, ma-
seczki kosmetyczne, masła do ciała, mleczka do twarzy 
i ciała, musy do ciała, mydła, odżywki do włosów, oleje ko-
smetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów 
perfumeryjnych, olejki eteryczne, olejki zapachowe, peelin-
gi, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny i olejki pod 
prysznic i do kąpieli, pomadki do ust, pomady do celów ko-
smetycznych, potpourri, preparaty kąpielowe do celów hi-
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gienicznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do demakija-
żu, preparaty do depilacji, preparaty do makijażu, preparaty 
do mycia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do ce-
lów leczniczych, preparaty do pielęgnacji paznokci, prepa-
raty zapachowe do pomieszczeń, produkty do demakijażu, 
produkty do higieny ciała, produkty perfumeryjne, produk-
ty toaletowe, pumeks, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, środki 
do pielęgnacji włosów, środki perfumeryjne i zapachowe, 
toniki kosmetyczne, woda toaletowa, woda zapachowa, 
zapachowe woski, zapachy, zestawy kosmetyków, żele, 
4 świece, świece zapachowe, świece perfumowane, świe-
ce w puszkach zapachowe, świece aromaterapeutyczne, 
świece do oświetlania, zestawy świeczek, woski palne, 
44 zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie higieny i urody, 
usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, informacja 
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania pre-
paratów kosmetycznych.

(210) 506278 (220) 2019 10 30
(731) REMSTAT PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK 

SPÓŁKA JAWNA, Chwaszczyno
(540) (znak słowny)
(540) Remstat
(510), (511) 11 zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, za-
mrażarki szafkowe, aparatura i instalacje chłodnicze, 
chłodziarki, elektryczne, elementy chłodnicze, instalacje 
chłodnicze, instalacje chłodnicze do zamrażania, instala-
cje zamrażające, komory mroźnicze, komory chłodzące, 
maszyny chłodnicze, płyty mrożące, przemysłowe instala-
cje chłodnicze, szafy chłodnicze, szafki zamrażające, szafy 
mroźnicze, urządzenia chłodnicze, urządzenia chłodnicze 
do użytku komercyjnego, urządzenia do głębokiego mro-
żenia, urządzenia do zamrażania, urządzenia elektrycz-
ne stosowane w chłodzeniu, urządzenia zamrażalnicze 
do przechowywania, instalacje klimatyzacyjne, urządze-
nia klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne do stat-
ków, pompy ciepła, 37 instalacja chłodziarek, instalacja 
zamrażarek, instalacja urządzeń do chłodzenia, naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, napra-
wa lub konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryj-
nych, naprawa chłodziarek, naprawa zamrażarek, usługi 
doradcze związane z instalacją urządzeń do chłodzenia, 
instalacja urządzeń laboratoryjnych, 42 projektowanie 
i opracowywanie produktów inżynieryjnych, badania pro-
jektów inżynieryjnych, projektowanie techniczne, opraco-
wywanie projektów technicznych, planowanie projektów 
technicznych, doradztwo techniczne związane z projek-
towaniem, oceny techniczne związane z projektowaniem, 
usługi w zakresie projektowania technicznego, projekto-
wanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi projek-
towania technicznego związane z urządzeniami i instala-
cjami do chłodzenia, badania techniczne, badania doty-
czące technologii, technologiczne badania projektowe, 
usługi w zakresie badań technicznych, badania dotyczące 
technologii budowy maszyn, badania i opracowywanie 
projektów technicznych, udzielanie informacji związa-
nych z badaniami technologicznymi, badania w dzie-
dzinie technologii prowadzone przez inżynierów, usługi 
badawczo-rozwojowe, usługi w zakresie rozwoju przemy-
słowego, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, 
konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, pra-
ce badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace 
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich.

(210) 506279 (220) 2019 10 30
(731) INSTYTUT ZDROWIA SOFRA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mielno-Unieście

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.01, 29.01.01
(510), (511) 41 świadczenie usług edukacyjnych związa-
nych z dietą, organizowanie i prowadzenie zajęć i wykładów 
w zakresie dietetyki, organizowanie i prowadzenie szkoleń 
dla dietetyków, fizjoterapeutów, masażystów, nauka pływa-
nia, udostępnianie ośrodków rekreacji, obiektów i urządzeń 
sportowych, organizacja imprez tanecznych, dyskotek, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji, publiko-
wanie książek, publikowanie tekstów, 42 analizy chemiczne, 
badania biologiczne, chemiczne, naukowe, w tym w zakresie 
dietetyki, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami dla osób trzecich, usługi świadczone przez laboratoria 
naukowe, 43 kafeterie [bufety], restauracje, stołówki, usługi 
restauracyjne świadczone przez hotele, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
hotele, pensjonaty, tymczasowe zakwaterowanie, wynajmo-
wanie pomieszczeń na posiedzenia, narady, domy opieki dla 
osób w podeszłym wieku, 44 usługi w zakresie diet warzyw-
no-owocowych, usługi doradztwa związane z odchudza-
niem, usługi w zakresie kuracji oczyszczających, usługi w za-
kresie planowania diety odchudzającej, domy opieki, usługi 
klinik medycznych, opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna, 
ośrodki zdrowia, usługi sanatoryjne, usługi rekonwalescen-
cyjne, szpitale, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usłu-
gi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, 
usługi oraz doradztwo w zakresie prawidłowego odżywiania 
i diety.

(210) 506280 (220) 2019 10 30
(731) CHATA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHATA POLSKA

(531) 02.03.04, 08.01.01, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wybielacze stosowane w pralnictwie, prepara-
ty do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania, środki 
do ostrzenia, mydła, perfumy, olejki i esencje eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty antystatycz-
ne do celów domowych, ałun, depilatory i preparaty do de-
pilacji, preparaty do golenia, kosmetyki dla zwierząt, wody 
kolońskie toaletowe, talk kosmetyczny, wata do celów ko-
smetycznych, wosk, wybielacze do celów kosmetycznych, 
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16 papier, karton, albumy, fotografie, broszury, bilety, papie-
rowa bielizna stołowa, afisze, akwarele, artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, bloki rysunkowe, artykuły papiernicze, 
papier pakowy, kalkomanie, kalendarze, gazety, książki, folie 
z tworzywa sztucznego do pakowania, filtry do kawy papie-
rowe, kleje do materiałów papierniczych do użytku domo-
wego, reprodukcje graficzne, ręczniki papierowe, rolety pa-
pierowe, chusteczki do nosa papierowe, serwetki papierowe, 
tablice szkolne, torby do pakowania z papieru i tworzyw 
sztucznych, torby na śmieci, znaczki pocztowe, karty, kartki 
z życzeniami okolicznościowe, 21 przybory kuchenne 
nie z metali szlachetnych, pojemniki do użytku w gospodar-
stwie domowym nie z metali szlachetnych, wyroby cera-
miczne dla gospodarstwa domowego, grzebienie, gąbki to-
aletowe, ircha do czyszczenia, kosze piknikowe z naczyniami, 
pędzle do golenia, polewaczki, pułapki na myszy i szczury, 
rękawice do prac domowych, ruszty kuchenne, suszarki 
do bielizny, szczotki, ścierki do czyszczenia, wanienki przeno-
śne dla niemowląt, wiadra, pojemniki termoizolacyjne 
na żywność, 29 mięso, potrawy rybne, ryby nieżywe, drób 
nieżywy, ekstrakty mięsne, owoce konserwowane, puszko-
wane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, wa-
rzywa gotowane, konserwowane, puszkowane, suszone, jaja, 
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, orzechy 
spreparowane, zioła ogrodowe konserwowane, zupy, żelaty-
na spożywcza, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, kawa na-
turalna, mąka i preparaty zbożowe, chleb, bułki, ciasta, wyro-
by cukiernicze, słodycze, czekolada, lody, miód, przyprawy, 
drożdże, sosy do mięsa, keczupy, majonezy, migdały (pasta), 
musztarda, ocet, pizze, słodziki naturalne, melasa, sól, sorbe-
ty, sushi, szafran (przyprawa), wanilia [aromat], wermiszel, 
31 ryby żywe, homary i ostrygi żywe, świeże owoce i warzy-
wa, rośliny, kwiaty naturalne, pokarm dla zwierząt domo-
wych, sadzonki, sezam, wieńce z kwiatów naturalnych, ziem-
niaki, ziarna [nasiona], 32 napoje bezalkoholowe, woda mine-
ralna i gazowana, soki owocowe, syropy do napojów, piwo, 
soki warzywne [napoje], 33 napoje alkoholowe [z wyjątkiem 
piwa], 34 bibułki papierosowe, papierosy, cygara, fajki, tytoń, 
zapałki, ustniki do cygarniczek, przybory dla palaczy, 35 usłu-
gi handlu hurtowego i detalicznego artykułów spożywczych 
i używek, Usługi handlu hurtowego i detalicznego artykułów 
papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej i artyku-
łów gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Inter-
net, następujących towarów: nawozy naturalne i sztuczne, 
ziemia do upraw, torf (nawóz), farby, lakiery, barwniki, bejce, 
preparaty zabezpieczające do metali, preparaty do konser-
wacji drewna, pigmenty, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczal-
niki do lakierów, wybielacze stosowane w pralnictwie, prepa-
raty do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania, środ-
ki do ostrzenia, mydła, olejki i esencje eteryczne, kosmetyki, 
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty antystatyczne do ce-
lów domowych, ałun, depilatory i preparaty do depilacji, pre-
paraty do golenia, kosmetyki dla zwierząt, wody kolońskie 
toaletowe, perfumy, talk kosmetyczny, wata do celów ko-
smetycznych, wosk, wybielacze do celów kosmetycznych, 
aparaty fotograficzne, baterie elektryczne, komputery 
i osprzęt komputerowy, płyty CD i DVD, programy kompute-
rowe nagrane, programy gier komputerowych, komputero-
we urządzenia peryferyjne, okulary przeciwsłoneczne, 
oprawki do okularów, urządzenia elektryczne do zwabiania 
i zabijania owadów, lampki elektryczne na choinki, sprzęt ku-
chenny elektryczny, latarki, żarówki oświetleniowe, zapal-
niczki, suszarki do włosów, świeczniki, zapalniczki do gazu, 
filtry do wody, rożna, ognie sztuczne, ognie bengalskie, pa-
pier, karton, albumy, fotografie, broszury, bilety, papierowa 
bielizna stołowa, afisze, akwarele, artykuły biurowe z wyjąt-

kiem mebli, bloki rysunkowe, galanteria papierowa, papier 
pakowy, kalkomania, kalendarze, gazety, broszury, foldery, 
książki, folie z tworzywa sztucznego do pakowania, filtry 
do kawy papierowe, kleje do materiałów papierniczych 
do użytku domowego, reprodukcje graficzne, ręczniki papie-
rowe, rolety papierowe, chusteczki do nosa papierowe, ser-
wetki papierowe, tablice szkolne, torby do pakowania z pa-
pieru i tworzyw sztucznych, torby na śmieci, znaczki poczto-
we, karty, kartki z życzeniami okolicznościowe, przybory ku-
chenne nie z metali szlachetnych, pojemniki do użytku 
w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, wy-
roby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, grzebienie, 
gąbki toaletowe, ircha do czyszczenia, kosze piknikowe z na-
czyniami, pędzle do golenia, polewaczki, pułapki na myszy 
i szczury, rękawice do prac domowych, ruszty kuchenne, su-
szarki do bielizny, szczotki, ścierki do czyszczenia, wanienki 
przenośne dla niemowląt, wiadra, pojemniki termoizolacyj-
ne na żywność, bielizna domowa, bielizna pościelowa, bieli-
zna stołowa tekstylna, obrusy, chusteczki do nosa [tekstylne], 
kapy, narzuty na łóżka, pledy, poszewki, ręczniki tekstylne, 
ścierki do osuszania szkła, zasłony z surowców włókienni-
czych lub tworzyw sztucznych, serwety i serwetki stołowe 
tekstylne, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 
baseny kąpielowe jako zabawki, ozdoby choinkowe, choinki 
z materiałów syntetycznych, deskorolki, przyrządy gimna-
styczne, przybory wędkarskie, rowery treningowe (stacjonar-
ne), mięso, potrawy rybne, ryby nieżywe, drób nieżywy, eks-
trakty mięsne, owoce konserwowane, puszkowane, suszone 
i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, warzywa gotowane, 
konserwowane, puszkowane, suszone, jaja mleko, produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, orzechy spreparowane, zio-
ła ogrodowe konserwowane, zupy, żelatyna spożywcza, 
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, kawa naturalna, mąka i pre-
paraty zbożowe, chleb, bułki, ciasta, wyroby cukiernicze, sło-
dycze, czekolada, lody, miód, przyprawy, drożdże, sosy 
do mięsa, keczupy, majonezy, migdały (pasta), musztarda, 
ocet, pizze, słodziki naturalne, melasa, sól, sorbety, sushi, sza-
fran (przyprawa), wanilia [aromat], wermiszel, ryby żywe, ho-
mary i ostrygi żywe, świeże owoce i warzywa, rośliny, kwiaty 
naturalne, pokarm dla zwierząt domowych, sadzonki, sezam, 
wieńce z kwiatów naturalnych, ziemniaki, ziarna [nasiona], 
napoje bezalkoholowe, woda mineralna i gazowana, soki 
owocowe, syropy do napojów, piwo, soki warzywne [napo-
je], napoje alkoholowe [z wyjątkiem piwa], bibułki papieroso-
we, papierosy, cygara, fajki, tytoń, zapałki, ustniki do cygarni-
czek, przybory dla palaczy, usługi franchisingowe w zakresie 
pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu firm, franczyza w za-
kresie prowadzenia punktów sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej, usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, doradz-
two i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, usługi 
doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisin-
gowych, usługi świadczone przez franczyzodawcę, miano-
wicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściąga-
nia wierzytelności, analizy finansowe, organizowanie fundu-
szy na cele dobroczynne, doradztwo w sprawach finanso-
wych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, eksper-
tyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych, 
emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finan-
sowe, tworzenie funduszy, informacja o ubezpieczeniach, 
informacje bankowe, tworzenie kapitału, inwestycje kapita-
łowe, obsługa kart debetowych, kredytowanie, dzierżawa 
majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem, administro-
wanie majątkiem nieruchomym, oszacowanie majątku nie-
ruchomego [wycena], pośrednictwo w zakresie majątku nie-
ruchomego, sporządzanie umów dotyczących najmu, agen-
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cje ściągające należności, oszacowanie wartości dla celów fi-
skalnych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powierni-
cze, pożyczki pod zastaw, usługi świadczeń emerytalnych, 
transfer elektroniczny środków finansowych, ubezpieczenia, 
zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nierucho-
mym, 39 dostarczanie towarów, dostarczanie towarów za-
mówionych korespondencyjnie, dystrybucja gazet, dystry-
bucja paczek, dystrybucja przesyłek, informacja o składowa-
niu, informacja o transporcie, usługi kierowcy, magazynowa-
nie, wynajmowanie magazynów, pakowanie produktów, 
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowy-
mi, składowanie, spedycja, informacja o transporcie, usługi 
kurierskie, wynajmowanie garaży, wypożyczanie kontene-
rów magazynowych, wypożyczanie pojazdów, 41 doradz-
two zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 
edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizo-
wanie konkursów [edukacyjne lub rozrywkowe], kształcenie 
praktyczne [pokazy], nauczanie organizowanie i prowadze-
nie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie zjazdów, publikacja elektro-
niczna on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], 42 administrowanie stronami 
komputerowymi [sieciowymi], analizy systemów kompute-
rowych, dekoracja wnętrz, doradztwo budowlane, doradz-
two w sprawach sprzętu komputerowego, usługi graficzne, 
instalacje oprogramowania komputerowego, ekspertyzy in-
żynieryjne, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwa-
nie danych z komputera, powielanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja 
danych przez programy komputerowe, 43 usługi cateringu 
zewnętrznego, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi barów i restauracji, usługi restau-
racji sprzedających posiłki na wynos, 45 doradztwo w zakre-
sie własności intelektualnej, licencjonowanie i franczyza 
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własno-
ści intelektualnej, licencjonowanie koncepcji franczyzowych 
[usługi prawne].

(210) 506282 (220) 2019 10 30
(731) R&D HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R&D HUB RESEARCH & DEVELOPMENT

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informatycz-
nych: - rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego - doradztwo konsultacje i informacja 
w zakresie technologii informatycznych, usługi naukowe 
i technologiczne: - usługi inżynieryjne - usługi w dziedzinie 
nauk przyrodniczych - usługi projektowania.

(210) 506286 (220) 2019 10 30
(731) REMSTAT PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK 

SPÓŁKA JAWNA, Chwaszczyno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMSTAT

(531) 01.15.17, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 11 zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, zamra-
żarki szafkowe, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodziarki, 
elektryczne, elementy chłodnicze, instalacje chłodnicze, in-
stalacje chłodnicze do zamrażania, instalacje zamrażające, 
komory mroźnicze, komory chłodzące, maszyny chłodnicze, 
płyty mrożące, przemysłowe instalacje chłodnicze, szafy 
chłodnicze, szafki zamrażające, szafy mroźnicze, urządzenia 
chłodnicze, urządzenia chłodnicze do użytku komercyjne-
go, urządzenia do głębokiego mrożenia, urządzenia do za-
mrażania, urządzenia elektryczne stosowane w chłodzeniu, 
urządzenia zamrażalnicze do przechowywania, instalacje kli-
matyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia klimaty-
zacyjne do statków, pompy ciepła, 37 instalacja chłodziarek, 
instalacja zamrażarek, instalacja urządzeń do chłodzenia, 
naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, 
naprawa lub konserwacja urządzeń i instrumentów labora-
toryjnych, naprawa chłodziarek, naprawa zamrażarek, usługi 
doradcze związane z instalacją urządzeń do chłodzenia, in-
stalacja urządzeń laboratoryjnych, 42 projektowanie i opra-
cowywanie produktów inżynieryjnych, badania projektów 
inżynieryjnych, projektowanie techniczne, opracowywanie 
projektów technicznych, planowanie projektów technicz-
nych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, 
oceny techniczne związane z projektowaniem, usługi w za-
kresie projektowania technicznego, projektowanie instalacji 
i urządzeń przemysłowych, usługi projektowania technicz-
nego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodze-
nia, badania techniczne, badania dotyczące technologii, 
technologiczne badania projektowe, usługi w zakresie ba-
dań technicznych, badania dotyczące technologii budowy 
maszyn, badania i opracowywanie projektów technicznych, 
udzielanie informacji związanych z badaniami technologicz-
nymi, badania w dziedzinie technologii prowadzone przez 
inżynierów, usługi badawczo-rozwojowe, usługi w zakresie 
rozwoju przemysłowego, prace badawczo-rozwojowe nad 
produktami, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju pro-
duktu, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produkta-
mi, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich.

(210) 506291 (220) 2019 10 30
(731) BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Żychlin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) books
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(531) 20.01.03, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, kalendarze, zeszyty, komiksy, gaze-
ty, teczki [artykuły biurowe], zakładki do książek, materiały 
drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyj-
ne, 35 usługi sprzedaży książek, kalendarzy, zeszytów, ko-
miksów, gazet, teczek jako artykułów biurowych, zakładek 
do książek, materiałów drukowanych, materiałów piśmien-
nych i wyposażenia edukacyjnego, 40 drukowanie, 41 usłu-
gi wydawnicze.

(210) 506302 (220) 2019 10 31
(731) POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW- 

-USŁUGODAWCÓW ROLNYCH, Myślęcinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKOWANY USŁUGODAWCA PZPUR

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.02, 15.07.01, 26.01.16
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związa-
ne z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 506307 (220) 2019 10 31
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORGANIC OIL

(531) 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 aromaty [olejki eterycznej, balsamy do celów 
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, 
łaźnie tureckie.

(210) 506308 (220) 2019 10 31
(731) KLAFKOWSKI JĘDRZEJ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Bass

(531) 03.09.01, 16.01.14, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 wiosła, 28 deski do pływania.

(210) 506309 (220) 2019 10 31
(731) GRUPA ENERGIA GE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Energia GE

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji 
energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu, 
ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, ma-
gazynowania energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie 
w energię elektryczną i cieplną, dystrybucja zaopatrywanie 
w wodę.

(210) 506320 (220) 2019 10 29
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

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

(210) 506324 (220) 2019 10 31
(731) STOKOWSKI DARIUSZ TADEUSZ DARS COSMETICS, 

Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeVe
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 korektory [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki], 
kosmetyki kolorowe, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, 
kosmetyki do ust, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki w po-
staci różu, kosmetyki w formie żeli, kolorowe kosmetyki 
do oczu, kosmetyki do makijażu skóry, produkty powleka-
jące usta [kosmetyki], kompaktowe kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do makijażu twarzy, pudry w kamieniu [kosme-
tyki], błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki do makijażu 
do kompaktów, wymienne wkłady pudru do puderniczek 
[kosmetyki], kosmetyki w postaci cieni do powiek, puder 
w kamieniu do kompaktów [kosmetyki].

(210) 506330 (220) 2019 10 31
(731) E-GLAMOUR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, dezodo-
ranty i antyperspiranty do użytku osobistego, kosmetyki, 
mydła, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone również 
przez Internet w ramach sklepu internetowego, dotyczące 
perfum, produktów perfumeryjnych, kosmetyków, prepara-
tów kosmetycznych i toaletowych, biżuterii oraz artykułów 
piśmienniczych.

(210) 506331 (220) 2019 10 31
(731) E-GLAMOUR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) EGLAMOUR
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, dezodo-
ranty i antyperspiranty do użytku osobistego, kosmetyki, 
mydła, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone również 
przez Internet w ramach sklepu internetowego, dotyczące 
perfum, produktów perfumeryjnych, kosmetyków, prepara-
tów kosmetycznych i toaletowych, biżuterii oraz artykułów 
piśmienniczych.

(210) 506332 (220) 2019 10 31
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINTECH Academy

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 41 informacja o edukacji, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie 
praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie 
indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolo-
kwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizo-
wanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowa-
nie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, produkcja widowisk, przekazywanie know-how 
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, wyższe uczelnie [edu-
kacja].

(210) 506333 (220) 2019 11 04
(731) MORSKI ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY GDAŃSK, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MRKS GDAŃSK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 18.04.02, 15.01.19, 24.01.11, 24.09.05, 
24.13.22

(510), (511) 41 sport.

(210) 506334 (220) 2019 11 04
(731) POLSKA SIEĆ HANDLOWA UNIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Siechnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U UNIA SA POLSKA SIEĆ HANDLOWA

(531) 05.03.13, 26.01.06, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, audyt działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
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wych, fakturowanie, marketing ukierunkowany, negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi po-
średnictwa w handlu, usługi w zakresie opracowania graficz-
nego do celów reklamowych.

(210) 506336 (220) 2019 10 31
(731) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty i artykuły 
higieniczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy die-
ty i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary 
do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, napary zioło-
we, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higie-
ny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy 
ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poce-
niu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów 
leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usu-
wania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i we-
terynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy-die-
ty, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy 
do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej 
do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, 
płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczni-
czych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszcze-
nia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, 
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecz-
nicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywie-
niowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, 
solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe po-
chodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami 
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe 
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) 
jako polepszacze smaku żywności, zarządzanie sklepami: de-
talicznymi, hurtowymi, internetowymi, reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw 
w celach reklamowych i handlowych, usługi promocji gospo-
darczej i handlowej, doradztwo handlowe, doradztwo gospo-
darcze związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębior-
stwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania rynku 
i opinii publicznej, organizowanie targów w celach handlo-
wych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów 

kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania mar-
ketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń 
elektronicznych, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospo-
darczą, zbieranie i przetwarzanie danych do celów admini-
stracyjnych, pozyskiwanie informacji do komputerowych baz 
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego po-
legające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego 
i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i do-
boru produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 506345 (220) 2019 10 31
(731) SKOCZYLAS-NOWAKOWSKA MAŁGORZATA, 

Ciechanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZECZYZRZECZY.PL MW AD LIBITUM

(531) 24.03.07, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i deko-
racje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips 
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie.

(210) 506347 (220) 2019 10 31
(731) MAZIARZ KATARZYNA, Gawłuszowice
(540) (znak słowny)
(540) Katarzyna Maziarz Trochębajki
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, 
książki, książki dla dzieci, książki edukacyjne, książki z obraz-
kami, książki z opowiadaniami, książeczki z opowiadaniami 
dla dzieci, 41 usługi edukacyjne, warsztaty w celach eduka-
cyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, usługi edukacyj-
ne świadczone dla dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka/edukacja], organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie edukacji, publikacja materiałów edukacyjnych.

(210) 506351 (220) 2019 11 01
(731) WIELGOLEWSKA AGNIESZKA, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Anioły BIAŁEGO DOMU WHITE SHEPERD KENNEL



Nr  ZT50/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 53

(531) 03.01.08, 03.07.17, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 hodowla psów, hodowle psów, usługi ho-
dowli, doradztwo związane z hodowlą zwierząt, doradztwo 
dotyczące żywienia zwierząt, udzielanie informacji na temat 
hodowli zwierząt.

(210) 506356 (220) 2019 11 03
(731) PĘCIAK JAROSŁAW WEBMEDIA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LORIS

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 akcesoria wspomagające współżycie seksu-
alne, przyrządy związane z aktywnością seksualną, artyku-
ły związane z aktywnością seksualną, urządzenia związane 
z aktywnością seksualną, środki pomocnicze do stymulacji 
seksualnej dla dorosłych, gadżety erotyczne, zabawki ero-
tyczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących 
towarów: akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
przyrządy związane z aktywnością seksualną, artykuły zwią-
zane z aktywnością seksualną, urządzenia związane z aktyw-
nością seksualną, środki pomocnicze do stymulacji seksual-
nej dla dorosłych, gadżety erotyczne, zabawki erotyczne.

(210) 506357 (220) 2019 11 03
(731) PĘCIAK JAROSŁAW WEBMEDIA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Loris
(510), (511) 10 akcesoria wspomagające współżycie seksu-
alne, przyrządy związane z aktywnością seksualną, artyku-
ły związane z aktywnością seksualną, urządzenia związane 
z aktywnością seksualną, środki pomocnicze do stymulacji 
seksualnej dla dorosłych, gadżety erotyczne, zabawki ero-
tyczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących 
towarów: akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
przyrządy związane z aktywnością seksualną, artykuły zwią-
zane z aktywnością seksualną, urządzenia związane z aktyw-
nością seksualną, środki pomocnicze do stymulacji seksual-
nej dla dorosłych, gadżety erotyczne, zabawki erotyczne.

(210) 506358 (220) 2019 11 03
(731) BOŻYK KAROLINA ZAJAWKA, Tarczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAJAWKA

(531) 02.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, 
odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, swetry, topy, 
odzież sportowa, koszulki, bluzy, bluzki, koszule, spodnie, 
artykuły odzieżowe dla wędkarzy, buty wędkarskie, buty 
wodoodporne do wędkarstwa, gumowe buty wędkarskie, 
kapelusze wędkarskie typu bucket hat, koszule wędkar-

skie kurtki wędkarskie, obuwie do łowienia ryb, kamizelki 
dla rybaków, kurtki dla rybaków, kurtki rybackie, nakrycia 
głowy dla rybaków, obuwie dla rybaków, 28 blanki do wę-
dek, błystki obrotowe jako przynęty wędkarskie, ciężarki 
do wędek, futerały na wędki, haczyki wędkarskie, harpuny 
do użytku w rybołówstwie, kołowrotki wędkarskie, koszyki 
wędkarskie, pułapki wędkarskie, krętliki wędkarskie, kusze 
do łowienia podwodnego, liofilizowana przynęta węd-
karska, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa 
muchowego, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, 
osęki wędkarskie, pasy wędkarskie, podbieraki dla węd-
karzy, podpórki do wędek, podpory do wędek, pokrowce 
na kołowrotki wędkarskie, przybory wędkarskie, przynęty 
wędkarskie, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztucz-
ne, syntetyczne przynęty wędkarskie, przypony wędkar-
skie, pudełka na muchy wędkarskie, pudełka na przynęty 
wędkarskie, rączki do wędek, sieci wędkarskie, skrzyn-
ki na przybory wędkarskie, spławiki wędkarskie, sprzęt 
do wędkowania, sprzęt wędkarski, sztuczna przynęta z ry-
bich odpadków dla wędkarzy, sztuczne muchy do wyko-
rzystania w wędkarstwie, sztuczne przynęty wędkarskie, 
torby na przynętę do przechowywania przynęty żywej, 
torby na sprzęt wędkarski, torby wędkarskie, urządzenia 
do zarzucania żyłek wędkarskich, urządzenia do zarzu-
cania przynęty, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, 
wędki, wędki do łowienia, więcierze, woblery, wskaźniki 
brania dla wędkarstwa podlodowego, wskaźniki brania, 
zanęty wędkarskie, zapachowe przynęty do łowiectwa 
i wędkarstwa, żyłki przyponowe, zestawy paternoster, 
żyłki wędkarskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hur-
towej w zakresie odzieży, odzieży wędkarskiej, artykułów 
wędkarskich, akcesoriów wędkarskich, 41 usługi sportowe, 
produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć spor-
towych i imprez sportowych, organizowanie konkursów 
sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, usługi 
klubów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, wy-
najmowanie obiektów sportowych, przeprowadzanie im-
prez sportowych, organizowanie turniejów sportowych, 
informacje na temat sportu, udostępnianie obiektów 
i sprzętu wędkarskiego, organizowanie sportowych zawo-
dów wędkarskich, organizowanie i prowadzenie turniejów 
wędkarskich, organizowanie grup do wędkarstwa mucho-
wego.

(210) 506371 (220) 2019 11 04
(731) GOLDCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GoldCare
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez asy-
stentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi 
z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwo zawodowe 
w zakresie pierwszej pomocy, usługi szkoleniowe z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, usługi w zakresie kształcenia 
ustawicznego dorosłych, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, konferencji, warsztatów w zakresie problematyki 
zdrowotnej, 44 usługi z zakresu działalności opiekuńczo-me-
dycznej, rehabilitacyjnej, opieki pielęgniarskiej, lekarskiej, so-
cjalnej, doradztwo psychologiczne.

(210) 506374 (220) 2019 11 04
(731) BORT-KIWAŁA KAROLINA, MACIOS MAGDALENA, 

PAPIS PIOTR, ZAWIŚLIŃSKI BOGDAN OIOM VET 
SPÓŁKA CYWILNA, Piaseczno
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OV OIOMVET

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż takich produktów jak: karmy dla 
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, produkty weteryna-
ryjne dla zwierząt, środki pielęgnacyjne dla zwierząt, środki 
profilaktyczne dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, zabiegi 
pielęgnacyjne zwierząt domowych.

(210) 506382 (220) 2019 11 04
(731) DEBENEDETTI MAJEWSKI SZCZEŚNIAK KANCELARIA 

PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DMS
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, audyt działalności gospo-
darczej, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie 
długów, doradztwo podatkowe, doradztwo i ekspertyzy 
w sprawach nieruchomości, 41 tłumaczenia, w tym tłuma-
czenia tekstów prawniczych, usługi w zakresie tłumaczeń 
ustnych, redagowanie i publikowanie tekstów, innych iż re-
klamowe, edukacja, nauczanie, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, sympozjów 
i zjazdów, 45 badania prawne, świadczenie pomocy praw-
nej, usługi adwokackie i radcowskie, doradztwo prawne, do-
radztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, usługi monitorowania prawnego, usługi 
pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażowe, mediacje.

(210) 506386 (220) 2019 11 04
(731) CELEJEWSKI DARIUSZ, PODBIELSKI KRZYSZTOF 

GLOBAL INCOME SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OK SOKE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kaski ochronne dla rowerzystów, kaski ochron-
ne dla dzieci, kaski do jazdy na deskorolce, kaski dla rowe-
rzystów, kaski do użytku przy uprawianiu sportów, ochronne 
kaski sportowe, 12 hulajnogi z pedałami, hulajnogi (pojazdy), 
rowerki biegowe [pojazdy], rowery, rowery dziecięce, rowery 
składane, rowery sportowe, rowery elektryczne, deskorolki 
elektryczne, 28 deskorolki, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], 
hulajnogi (zabawki), łyżworolki, łyżwy, łyżwy do gry w hokeja 
na lodzie.

(210) 506389 (220) 2019 11 04
(731) DUSZA KRZYSZTOF, SMOLEŃ WOJCIECH INTELLECT 

SPÓŁKA CYWILNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARKEE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 systemy operacyjne, systemy komputerowe, 
interaktywne systemy komputerowe, oprogramowanie, 
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie nawigacyj-
ne, oprogramowanie do zarządzania obrazem, oprogra-
mowanie do zarządzania ruchem, oprogramowanie ko-
munikacyjne i sieciowe, oprogramowanie do optycznego 
rozpoznawania znaków, aplikacje mobilne, oprogramowanie 
typu sztuczna inteligencja, oprogramowanie komputerowe 
do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania opera-
cji w świecie rzeczywistym, oprogramowanie komputerowe 
do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych 
urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządze-
niach elektronicznych, system wyszukujący wolne miejsca 
parkingowe w czasie rzeczywistym, na podstawie obrazu 
z kamer.

(210) 506391 (220) 2019 11 04
(731) WYSOCKI DANIEL, Turzno
(540) (znak słowny)
(540) SocialApe
(510), (511) 35 usługi marketingowe, kampanie marketin-
gowe, opracowywanie kampanii promocyjnych, przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, rozwój kampanii promo-
cyjnych dla przedsiębiorstw, konsultacje związane z orga-
nizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, usługi kon-
sultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
promocji kampanii pozyskiwania funduszy, usługi konsul-
tacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, usługi 
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, 41 organizacja szkoleń, kursy 
szkoleniowe, zapewnianie szkoleń on-line, organizowanie 
szkoleń biznesowych, organizowanie warsztatów, warszta-
ty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyj-
nych, organizacja warsztatów i seminariów przekazywanie 
know-how [szkolenia].

(210) 506394 (220) 2019 11 04
(731) FIRMA DAX AGNIESZKA GĘBKA, ZBIGNIEW GĘBKA 

SPÓŁKA JAWNA, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) SOLING
(510), (511) 9 radia samochodowe, wzmacniacze, kable 
elektryczne, anteny samochodowe, głośniki samochodowe, 
akustyczne (przewody).

(210) 506398 (220) 2019 11 04
(731) KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA 

KOBNEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KOBNEXT

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność deweloperska z zakresu budow-
nictwa mieszkaniowego, 37 usługi budowlane, naprawy, 
usługi instalacyjne w tym: budownictwo przemysłowe, de-
karstwo, izolowanie budynków, malowanie, montaż ruszto-
wań, murowanie, nadzór budowlany, restauracja istniejących 
budynków i obiektów, rozbiórka budynków, tapetowanie, 
tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi hy-
drauliczne, wynajem sprzętu budowlanego, 42 usługi doty-
czące doradztwa budowlanego, opracowywanie projektów 
technicznych, projektowanie budynków.

(210) 506403 (220) 2019 11 04
(731) MFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek
(540) (znak słowny)
(540) mflex
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania 
z tworzyw sztucznych, folie do pakowania artykułów 
żywnościowych, folie z tworzyw sztucznych do owijania 
i pakowania, nadruki, etykiety z papieru, worki z tworzyw 
sztucznych do pakowania, 40 drukowanie cyfrowe, lami-
nowanie.

(210) 506404 (220) 2019 11 04
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PINTA Beskidy

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na ba-
zie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smako-
we, korzenne piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
drinki na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo 
bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.

(210) 506407 (220) 2019 11 04
(731) PALACZ RAFAŁ MULTIVERSUM, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MULTIVERSUM

(531) 04.05.21, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], komiksy, książki, 
20 statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
28 figurki do zabawy.

(210) 506408 (220) 2019 11 04
(731) OLESZEK ALEKSANDRA KAROLINA DESIGN CONCEPT, 

Będzin
(540) (znak słowny)
(540) MOIÉL
(510), (511) 25 bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy 
z kapturem, body [odzież], damskie luźne topy, dolne części 
ubrań [odzież], golfy [odzież], koszule, koszule codzienne, ko-
szule z długimi rękawami, koszule z golfem, krótkie spodnie, 
letnie sukienki, luźne sukienki o prostym kroju, minispód-
niczki, odzież codzienna, odzież damska, odzież jedwabna, 
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji skóry, okrycia 
wierzchnie [odzież], spódnice, spodnie, sukienki damskie, 
swetry [odzież], szorty [odzież], t-shirty z krótkim rękawem, 
topy [odzież], ubrania codzienne.

(210) 506409 (220) 2019 11 04
(731) PAKULSKI ADRIAN PAQ-STUDIO, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAQSTUDIO POLSKA AGENCJA SEO

(531) 26.05.16, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, marke-
ting internetowy, reklama i marketing, usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, tworzenie tekstów reklamowych, ob-
róbka tekstów.

(210) 506416 (220) 2019 11 04
(731) PNEUMAT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOWMATIK
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(531) 26.07.25, 26.05.01, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 przyrządy z napędem pneumatycznym 
i hydraulicznym, kompresory tłokowe i śrubowe, siłowniki 
pneumatyczne, pompy w maszynach i silnikach, pompy 
do instalacji grzewczych, pompy na sprężone powietrze, 
pompy próżniowe w maszynach, pompy powietrzne w in-
stalacjach warsztatów samochodowych, sprężarki prze-
woźne, młoty pneumatyczne, transportery pneumatyczne, 
maszyny i urządzenia napędzane sprężonym powietrzem, 
reduktory sprężonego powietrza, podnośniki pneumatycz-
ne, filtry wysokociśnieniowe, filtry sprężonego powietrza, 
9 sterowniki pneumatyczne, elektrozawory, 35 usługi rekla-
mowe, pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w mediach elektronicznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
sprzętu pneumatycznego: siłowniki, zawory, sprężarki tło-
kowe, śrubowe i łopatkowe, osuszacze ziębnicze, adsorp-
cyjne, filtry, węże przemysłowe, manometry i termome-
try, narzędzia pneumatyczne, reduktory ciśnień, sprzedaż 
przez Internet, usługi w zakresie sprzedaży kompresorów, 
narzędzi pneumatycznych, części zmiennych do kompre-
sorów i narzędzi pneumatycznych, 41 szkolenia w zakresie 
pneumatyki, szkolenia przemysłowe, 42 projektowanie in-
stalacji sprężonego powietrza, nadzór konserwatorski sys-
temów pneumatyki.

(210) 506422 (220) 2019 11 05
(731) FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA 

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

(531) 02.07.02, 27.05.01, 05.03.15, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.01
(510), (511) 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinne-
go przeznaczone do spożycia lub konserwowania, zboża 
przystosowane do spożycia dla ludzi, napoje na bazie kawy, 
kakao, czekolady lub herbaty, mąka sojowa i produkty spo-
żywcze na bazie mąki sojowej, kawa, herbata, kakao, cukier, 
ryż, tapioka, sago, mąka i produkty spożywcze z roślin zbo-
żowych, batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, wyso-
koproteinowe batoniki zbożowe wyroby piekarnicze, płatki 
zbożowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze, muesli, 
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos 
sojowy, przyprawy, lód, kasza manna, kasza owsiana, mąka 
owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, makarony, ryż, 
marcepan, orzechy w czekoladzie, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych.

(210) 506423 (220) 2019 11 05
(731) GE INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GE GEINFRASTRUKTURA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie: dzierżawy nieruchomości, 
powierzchni biurowych, wyceny nieruchomości, doradztwa 
finansowego w zakresie obrotu nieruchomościami, oszaco-
wania wartości nieruchomości do celów fiskalnych, wynajmu 
mieszkań, wynajmu powierzchni, administrowania i zarzą-
dzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kup-
na, sprzedaży, najmu nieruchomości, rozliczeń finansowych, 
transakcji związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomo-
ści, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, 
usługi w zakresie zarządzania majątkiem oraz majątkiem nie-
ruchomym, 37 budowa, rozbudowa, modernizacja i remon-
ty sieci i urządzeń energetycznych, instalowanie urządzeń 
elektrycznych, elektroenergetycznych, instalacja, konser-
wacja i naprawy maszyn do wytwarzania prądu, wykony-
wanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych 
obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych 
i telekomunikacyjnych oraz w zakresie montażu i wznosze-
nia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, 
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywa-
nie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wynajem 
sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, 
usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elek-
trycznych i telekomunikacyjnych, usługi aktualizacji, instala-
cji, konserwacji, powielania, projektowania, wypożyczania 
sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, 39 usługi 
w zakresie: przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, 
mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz 
paliw, pary wodnej i gorącej wody, magazynowania energii 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię elektryczną 
i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę.

(210) 506425 (220) 2019 11 05
(731) PRZYTULSKA ALEKSANDRA FIZJOLAB-FIZJOTERAPIA, 

Mława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOLAB FIZJOTERAPIA GDAŃSK EST 2015 FEEL THE 

CHANGE
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(531) 02.01.08, 26.11.02, 26.11.08, 24.17.01, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wy-
syłkowej towarów obejmujących: książki, broszury, periody-
ki, czasopisma, gazety, produkty farmaceutyczne, produkty 
ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt do ćwiczeń, 
marketing i reklama radiowa, telewizyjna, reklama w prasie, 
reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży towarów 
i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Inter-
necie, organizowanie i współudział w targach, wystawach 
i pokazach związanych z promocją sprzedaży towarów, 
41 nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji i warsztatów szkoleniowych, organizowanie konfe-
rencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, usługi 
edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne związane 
z zabiegami terapeutycznymi, usługi w zakresie treningu 
fizycznego, usługi w zakresie treningu sportowego, wyda-
wanie czasopism, wydawanie książek, wydawanie publikacji 
medycznych, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywa-
nia dobrej kondycji fizycznej, 44 akupunktura, doradztwo 
dotyczące leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo 
dietetyczne, chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), do-
radztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia i leczenia 
dolegliwości medycznych, fizjoterapia, hydroterapia, masaż 
i masaż terapeutyczny shiatsu, opieka zdrowotna w zakresie 
chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, 
opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna 
związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z natu-
ropatią, opracowywanie indywidualnych programów rehabi-
litacji fizycznej, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo 
medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, 
rehabilitacja fizyczna, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, 
usługi medycyny alternatywnej, usługi paramedyczne, usłu-
gi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, 
usługi w zakresie akupunktury, usługi terapeutyczne, usłu-
gi w zakresie leczenia medycznego, wydawanie raportów 
medycznych, terapia manualna, usługi w zakresie suchego 
igłowania, trening funkcjonalny, trening motoryczny, trening 
medyczny.

(210) 506430 (220) 2019 11 05
(731) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ 

MINISTRA ENERGII, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polskiatom

(531) 01.13.10, 01.13.15, 27.05.01
(510), (511) 1 preparaty radioaktywne do celów przemy-
słowych, materiały radioaktywne do celów naukowych, 
paliwo do reaktorów atomowych, paliwo do reaktorów 
jądrowych, 9 urządzenia do pomiaru radioaktywności, 

przyrządy do pomiaru radioaktywności, 10 urządzenia 
wykorzystujące izotopy promieniotwórcze do użytku me-
dycznego, 11 reaktory jądrowe, instalacje jądrowe. instala-
cje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, ge-
neratory jądrowe, 35 reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama za pomocą marketingu bezpo-
średniego, promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, 37 budowa elektrowni jądrowych, budowa 
reaktorów jądrowych, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją elektrowni jądrowych, napra-
wa lub konserwacja elektrowni jądrowych, serwisowanie 
elektrowni jądrowych, renowacja zakładów jądrowych, 
39 składowanie odpadów radioaktywnych, 40 produkcja 
energii przez elektrownie jądrowe, obróbka [recykling] od-
padów radioaktywnych, przetwórstwo odpadów nuklear-
nych, 41 szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie szkolenia 
nauczycieli, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia zawodo-
wego, informacja o edukacji, 42 usługi w zakresie inżynierii 
jądrowej, sporządzanie raportów dotyczących przekazania 
do eksploatacji urządzeń jądrowych, usługi konsultacyjne 
w zakresie inżynierii jądrowej.

(210) 506434 (220) 2019 11 05
(731) FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA 

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

(531) 05.03.15, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinne-
go przeznaczone do spożycia lub konserwowania, zboża 
przystosowane do spożycia dla ludzi, napoje na bazie kawy, 
kakao, czekolady lub herbaty, mąka sojowa i produkty spo-
żywcze na bazie mąki sojowej, kawa, herbata, kakao, cukier, 
ryż, tapioka, sago, mąka i produkty spożywcze z roślin zbożo-
wych, batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, wysokopro-
teinowe batoniki zbożowe wyroby piekarnicze, płatki zbo-
żowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze, muesli, lody, 
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, 
musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, 
przyprawy, lód, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana 
grubo zmielona, kasze spożywcze, makarony, ryż, marcepan, 
orzechy w czekoladzie, wyroby cukiernicze na bazie migda-
łów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 
wafle ryżowe.



58 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2019

(210) 506435 (220) 2019 11 05
(731) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ 

MINISTRA ENERGII, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polski atom

(531) 01.13.10, 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty radioaktywne do celów przemysło-
wych, materiały radioaktywne do celów naukowych, paliwo 
do reaktorów atomowych, paliwo do reaktorów jądrowych, 
9 urządzenia do pomiaru radioaktywności, przyrządy do po-
miaru radioaktywności, 10 urządzenia wykorzystujące izoto-
py promieniotwórcze do użytku medycznego, 11 reaktory 
jądrowe, instalacje jądrowe, instalacje do obróbki moderato-
rów jądrowych i paliwowych, generatory jądrowe, 35 rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, 37 budowa elek-
trowni jądrowych, budowa reaktorów jądrowych, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrow-
ni jądrowych, naprawa lub konserwacja elektrowni jądro-
wych, serwisowanie elektrowni jądrowych, renowacja zakła-
dów jądrowych, 39 składowanie odpadów radioaktywnych, 
40 produkcja energii przez elektrownie jądrowe, obróbka 
[recykling] odpadów radioaktywnych, przetwórstwo odpa-
dów nuklearnych, 41 szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie 
szkolenia nauczycieli, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia 
zawodowego, informacja o edukacji, 42 usługi w zakresie in-
żynierii jądrowej, sporządzanie raportów dotyczących prze-
kazania do eksploatacji urządzeń jądrowych, usługi konsulta-
cyjne w zakresie inżynierii jądrowej.

(210) 506439 (220) 2019 11 05
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPER FIGHTS #SiłaCharakteru

(531) 24.17.25, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 41 działalność spor-
towa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w napoje.

(210) 506449 (220) 2019 11 05
(731) FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA 

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

(531) 11.03.20, 05.03.15, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinne-
go przeznaczone do spożycia lub konserwowania, zboża 
przystosowane do spożycia dla ludzi, napoje na bazie kawy, 
kakao, czekolady lub herbaty, mąka sojowa i produkty spo-
żywcze na bazie mąki sojowej, kawa, herbata, kakao, cukier, 
ryż, tapioka, sago, mąka i produkty spożywcze z roślin zbożo-
wych, batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, wysokopro-
teinowe batoniki zbożowe wyroby piekarnicze, płatki zbo-
żowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze, muesli, lody, 
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, 
musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, 
przyprawy, lód, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana 
grubo zmielona, kasze spożywcze, makarony, ryż, marcepan, 
orzechy w czekoladzie, wyroby cukiernicze na bazie migda-
łów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych.

(210) 506451 (220) 2019 11 05
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPER POWER #SiłaCharakteru

(531) 24.17.25, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 32 inne napoje bezalkoholowe, 43 usługi zaopa-
trzenia w napoje.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 502941, 505960, 506430, 506435

3 505216, 505218, 505360, 505361, 505553, 505822, 505985, 506038, 506177, 506195, 506237, 506277, 506280, 
506307, 506320, 506324, 506330, 506331

4 496262, 505956, 506273, 506277

5 500298, 502092, 502941, 505072, 505345, 505346, 505348, 505360, 505361, 505779, 505822, 505960, 505985, 
506129, 506136, 506156, 506242, 506336

6 496262

7 502509, 502511, 504342, 505908, 505926, 505988, 506416

8 496262, 502530, 505822

9 481819, 502509, 502511, 504342, 505355, 505439, 505458, 505847, 505909, 506157, 506173, 506386, 506389, 
506394, 506416, 506430, 506435

10 502577, 505080, 506125, 506356, 506357, 506430, 506435

11 504342, 505730, 506271, 506278, 506286, 506430, 506435

12 502509, 502511, 503784, 505513, 506308, 506386

16 481819, 496262, 502530, 505458, 505544, 506007, 506162, 506280, 506291, 506347, 506403, 506407

18 505513, 505548, 505579

19 505347, 505349, 505350, 505351, 505352, 505544

20 503942, 505503, 505817, 505875, 506266, 506345, 506407

21 496262, 502530, 505822, 506280

25 505071, 505072, 505548, 505579, 505966, 506056, 506130, 506173, 506237, 506358, 506408

28 506308, 506358, 506386, 506407

29 499219, 502383, 502910, 503125, 505219, 505394, 505405, 505725, 505785, 505786, 506136, 506156, 506265, 
506268, 506280

30 499219, 501342, 503125, 504883, 505394, 505395, 505725, 505823, 505948, 505962, 506025, 506136, 506275, 
506280, 506422, 506434, 506449

31 504357, 505405, 505422, 505481, 505487, 505502, 506136, 506177, 506265, 506268, 506280

32 502497, 504883, 505372, 505394, 505395, 505433, 505460, 505474, 505725, 505785, 505786, 506056, 506136, 
506280, 506404, 506439, 506451

33 499993, 502497, 505962, 506280

34 500298, 506280

35 481819, 500298, 502236, 502344, 502383, 502497, 502509, 502511, 502783, 502910, 504098, 504342, 504357, 
505071, 505072, 505285, 505286, 505308, 505347, 505349, 505350, 505351, 505352, 505440, 505458, 505503, 
505513, 505527, 505544, 505569, 505573, 505779, 505841, 505847, 505875, 505900, 505952, 505962, 505985, 
506007, 506076, 506156, 506253, 506265, 506266, 506268, 506273, 506276, 506280, 506291, 506302, 506330, 
506331, 506334, 506336, 506356, 506357, 506358, 506374, 506382, 506391, 506409, 506416, 506425, 506430, 
506435

36 481819, 502344, 505458, 505527, 505544, 505550, 505586, 505828, 506007, 506280, 506382, 506398, 506423

37 502344, 502509, 502511, 504342, 505544, 505586, 505817, 505926, 506266, 506278, 506286, 506398, 506423, 
506430, 506435

38 481819, 505071, 505072, 505308

39 502344, 502910, 503784, 505544, 505885, 506007, 506280, 506309, 506423, 506430, 506435

40 502509, 502511, 502910, 504342, 506266, 506291, 506403, 506430, 506435
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2

41 481819, 496176, 501171, 502509, 502511, 502783, 503636, 504357, 505066, 505071, 505072, 505080, 505285, 
505286, 505308, 505422, 505440, 505458, 505527, 505768, 505770, 505822, 505841, 505847, 505856, 505983, 
506007, 506016, 506182, 506272, 506279, 506280, 506291, 506332, 506333, 506347, 506358, 506371, 506382, 
506391, 506416, 506425, 506430, 506435, 506439

42 481819, 502509, 502511, 502846, 504342, 505544, 505817, 505908, 505926, 506007, 506278, 506279, 506280, 
506282, 506286, 506398, 506416, 506430, 506435

43 499219, 499945, 499947, 500430, 502783, 505962, 506007, 506025, 506056, 506182, 506265, 506268, 506279, 
506280, 506439, 506451

44 502846, 504098, 504357, 505071, 505072, 505080, 505254, 505422, 505550, 505569, 505573, 505822, 505856, 
505985, 506277, 506279, 506302, 506307, 506351, 506371, 506374, 506425

45 502236, 505544, 505954, 506280, 506382



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#tworzyMY wodzisław 505308

§ mobilnapomocprawna.pl 505954

4 Akademia Przemysłu 4.0 505768

4 505770

AFITOL 505345

Alma 503125

Anioły BIAŁEGO DOMU  
WHITE SHEPERD KENNEL 506351

ARCHIMAGIRUS TRADYCJA&NOWOCZESNOŚĆ 502783

ASKLA 505908

ATH1337 505966

B 505548

Badamy Suplementy 505779

BAKALIKE 505405

BanGlob catering 506182

Bass 506308

beltplus 505988

BeVe 506324

BLOVA 505985

BNP PARIBAS RODZICE NA CZASIE 505458

bo liczą się chwile 506273

BOKSERbackter 502941

books 506291

brainwave 505285

BRAINWAVE 505286

BRUNNI EST. 2012 505579

CARSKA 506275

CELLABIC EXPERT 505218

CENTAURUS BATTERY 506157

Centrum ROWEROWE.pl 506276

CERTYFIKOWANY USŁUGODAWCA PZPUR 506302

CFP CUSTOM FURNITURE PRODUCTION 506266

Chabrowe Wzgórze Rok założenia 2015 505422

CHARSPINE system 3D-Ti 3D Titanium  
Trabecular Cage System 506125

CHATA POLSKA 506280

CHRUPAŁKI 505219

Citizen 505355

Codziennie Fit 505841

Combo 503784

COPERNICUS CUP 505440

CORALLE 505352

CORTICA 505349

CRAZY PLANT 505394

DENEMS 505080

dentica 506195

Dexoftyal Rewitalizacja powierzchni oka 502092

DMS 506382

DZIUBEK BAND 505847

e Lingwista 506272

EDISON PRIMARY SCHOOL 505983

EFITOL 505346

EGLAMOUR 506330

EGLAMOUR 506331

ELEGANTE 505875

EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSOWO  
HIPOTECZNE 505828

FALAFEL ŻUDI 499219

FINEDO 505527

FINTECH Academy 506332

FIZJOLAB FIZJOTERAPIA GDAŃSK EST 2015  
FEEL THE CHANGE 506425

FLOWMATIK 506416

Flyingdesk 503942

FORDIABIK 506129

FUNDACJA TIP TOP 505550

GE GEINFRASTRUKTURA 506423

GoldCare 506371

gopack.io 505909

Grupa Energia GE 506309

GRUPA EXLAK 505900

HARMONY POLISH HOTELS 506007

humla 501171

HYPER FIGHTS #SiłaCharakteru 506439

HYPER POWER #SiłaCharakteru 506451

IL Institute of Aviation Warsaw 1926 502509

IL Institute of Aviation Warsaw 1926 502511

IMF 506271

IMIDEX 505348

inca play 506016

JACKS VAPE 500298

JULLS 506237

KACHEL DEVELOPMENT 505586

Kamel Travel 505885

Karolkowa Business Park 505544

Katarzyna Maziarz Trochębajki 506347

KEYLESS GUARD BLOKUJE PRZEJĘCIE SYGNAŁU 505513

KIPI 505730

KOBNEXT 506398

Korona Natury 506177
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KUCHNIE WIELKOPOLSKIE MEBLE  
NA WYMIAR, KTÓRE INSPIRUJĄ 505817

Lakshmi Yoga & Wellness 505072

Lakshmi 505071

LICERINN 502577

LILLA Cafe 499945

LILLA Cafe 499947

LordZeton 506253

LORIS 506356

Loris 506357

LUKULLUS w ST. TROPEZ 504883

LUMISSIMA 505360

M CLASSIC MAXEE ENERGY 505474

magicSmile CLINIC 505254

Magnat MEBLE 505503

MAURITIUS 505350

mflex 506403

MIZETAM 506242

MK CAFÉ KAWY ŚWIATA 505823

ModnaKiecka.pl 505952

MOIÉL 506408

More Bio 502530

MRKS GDAŃSK 506333

MULTIVERSUM 506407

Napędzani marzeniami 503636

NASZ HANDEL 481819

neboa 506038

NIVEL SYSTEM 505439

Nowa Pediatria 506162

NOWOŚĆ! CRazy plant ODLOTOWY ARBUZ  
NAPÓJ OWOCOWO-KONOPNY + zielona kawa 505395

NUTLOVE 506156

obroki 502344

Ocaleni.tv 496176

Ogrody NIWA 502846

OK SOKE 506386

OLCHOWY MŁYN 500430

OLICAPS 506336

ORGANIC OIL 506307

ORGANIC Sante 506136

OV OIOMVET 506374

ovoce PACIU PACIU - 505785

ovoce PICIU-PICIU 505786

Paq Studio 506076

PAQSTUDIO POLSKA AGENCJA SEO 506409

PATRONIUS 250 EW 505960

PIAP 505926

PIJANA WIŚNIA 505962

PIKO bis 502910

PINTA Beskidy 506404

PIWO - BEER - BIERE - CERVEZA - BIRRA - BIER  
WEBER Tkamy najlepsze piwo Piwo Jasne 505372

Plamka 506130

PMO PREMIUM 505956

POLANIN IPA 505433

polski atom 506435

polskiatom 506430

PROFERTI 505502

PROGREAT 505487

ProjectLashes lash accessories 505822

PROLEAD 505481

psbe Polskie Stowarzyszenie Branży  
Elektroenergetycznej 502236

PSPCH 2018 504357

R&D HUB RESEARCH & DEVELOPMENT 506282

RAMINA 505347

REIGN 505460

Remstat 506278

REMSTAT 506286

RODZIME SMAKI znane i lubiane 502383

RZECZYZRZECZY.PL MW AD LIBITUM 506345

Sante 506422

Sante 506434

Sante 506449

SapoSpa 506277

She She 499993

Single Origin 505948

SocialApe 506391

soko żelki 501342

SOLING 506394

SPARKEE 506389

STANMED24 504098

Stella 496262

SZKLANA POGODA 502497

THELIKATESY Farma Smaków 506268

THELIKATESY 506265

tołpa. pure trends 506320

TREMENTI 505856

U UNIA SA POLSKA SIEĆ HANDLOWA 506334

ULTRA ABRASIVES 505553

VELVETIA 505351

VentiAir 504342

VOLUMERIC 505361

WARMGUARD 506173

WASZ ORTOPEDA Centrum Terapii Stawów  
i Kręgosłupa 505569

WASZ ORTOPEDA Centrum Terapii Stawów  
i Kręgosłupa 505573

XPRESS LIFT! 505216

Yes, we can! 506056

ZAJAWKA 506358

ZAPIEX KULTOWE ZAPIEKANKI 506025

Zdrowo Namieszane 505725



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.

355358 MAJORETTE (2019 06 05) 28
482855 (2019 10 25)

CFE: 05.05.02, 24.13.01 16, 26, 28, 41
1161511 MYPROTEIN (2019 10 18) 5, 29, 30, 35
1344844 THINK X (2017 04 04, 2017 03 28) 36
1498627 Crdlight (2019 08 26) 11
1498646 METAL M INCAR (2019 08 21)

CFE: 27.05.01 7, 9, 11, 12
1498666 ABBAYE D’ALVERINGEM 

(2019 09 20)
32

1498675 Pulp’ Orange (2019 09 26)
CFE: 01.15.15, 26.01.16, 27.05.10, 29.01.13 32

1498681 ALIX DE FAURE (2019 09 20) 3
1498692 MASTER-CLASS (2019 08 21) 2, 4, 16
1498699 DORINA (2019 06 13) 30
1498713 log CENTER (2019 09 04, 2019 05 15)

CFE: 07.01.14, 26.11.02, 27.05.01, 
29.01.12

36, 39, 42

1498715 Soffione Bianco (2019 07 17, 
2019 07 11)

16

1498723 URBIS (2019 06 18, 2019 06 18) 12, 28
1498741 Brodu (2019 09 24)

CFE: 27.05.01 9
1498743 Privatmolkerei Bauer (2019 07 11, 2019 05 28)

CFE: 26.04.18, 27.05.09, 
29.01.13

29, 30, 31, 32

1498744 Der Große Privatmolkerei Bauer Das Original 
(2019 07 11, 2019 05 28)
CFE: 24.03.07, 27.05.09, 
29.01.13

29, 30, 31, 32

1498778 FORSIMET (2019 07 18, 2019 06 28) 5
1498791 KINGTECH (2019 10 17)

CFE: 27.05.01 8
1498855 (2019 09 12)

CFE: 28.03.00 30
1498867 Illuminate me (2019 10 11)

CFE: 02.09.01, 17.02.02, 27.05.01 3
1498878 VitaDairy Nghia vu vun boi suc song  

(2019 06 27)
CFE: 01.15.15, 27.03.12, 
27.05.09, 29.01.04

5, 29, 30, 35

1498931 BIOFA (2019 08 06) 1, 2, 3
1498935 SCALE AVIATION 2019 09 27) 36, 39
1498952 ASTOTLEO (2019 10 04, 2019 09 26) 5
1498955 VAMEDIA (2019 08 02, 2019 05 28) 35, 38
1498959 TURBAT (2019 10 11)

CFE: 01.15.24, 06.01.04, 27.05.17 22, 24, 25

1499026 HERMES ANTIOCHE 
(2019 09 19, 2019 04 05)

14

1499044 (2019 07 09)
CFE: 28.03.00 42

1499055 OCEAN PASSION (2019 10 04, 2019 04 29) 3
1499060 CHIALS (2019 06 26, 2019 06 25) 25
1499067 Lamalior (2019 05 15, 2019 04 04) 3, 35
1499104 REPONSE (2019 09 19, 2019 04 05) 14
1499124 MODU-AL (2019 06 18, 2019 01 11)

CFE: 27.05.01 6, 19, 37
1499129 BIOTAL Cosmetícs (2019 10 07)

CFE: 02.03.01, 27.03.02, 27.05.09, 29.01.12 3
1499130 Baby Go (2019 06 06)

CFE: 02.09.01, 03.02.01, 
27.05.01, 29.01.12

3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
18, 20, 21, 24, 25, 28

1499190 Black Star (2019 09 05) 32, 37, 41, 44
1499218 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ORAL AND MAXILLOFACIAL 
SURGERY (2019 10 14, 2019 09 19)

16

1499255 Petit Dentamyl (2019 09 26)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 3, 21

1499260 POP (2019 10 01, 2019 07 09)
CFE: 27.05.17 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 18, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 28, 30, 

31, 32, 35, 38
1499280 WORLD INFLUENCERS AWARDS  

(2019 05 10, 2019 04 22)
CFE: 24.17.20, 26.03.23, 26.11.03, 
27.05.01

41

1499281 IJOMS (2019 10 14, 2019 09 19) 16
1499317 R (2019 06 03)

CFE: 27.05.21 9, 35
1499441 LELLOKEY (2019 10 04, 2019 09 26) 5
1499452 ENHARNEX (2019 10 04, 2019 09 26) 5
1499487 PARADE (2019 09 12, 2019 05 20) 5
1499565 POLI-FARBE Platinum (2019 09 23)

CFE: 05.05.04, 27.05.08, 29.01.15 2
1499582 sensa (2019 06 26)

CFE: 27.05.01 30
1499596 MFP (2019 06 25, 2019 03 07)

CFE: 27.05.17, 29.01.04 16, 28, 35
1499611 natty’s (2019 07 19, 2019 03 28)

CFE: 27.05.17 29, 30
1499653 (2019 06 26)

CFE: 26.04.03, 26.07.25, 26.11.12 14
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1499654 KINGDEER SINCE 1985 (2019 10 25)
CFE: 03.04.13, 24.03.13, 26.01.15, 28.03.00 25

1499665 ACTI FIDUS (2019 09 20) 29
1499667 Ju.Bilej by Dance Legend (2019 06 20)

CFE: 27.05.01 3, 8, 21, 41, 44

1499692 SHENG DU (2019 06 25)
CFE: 24.07.01, 27.05.24, 28.03.00, 29.01.13 29

1499719 HAOHUI (2019 09 09)
CFE: 27.03.01, 27.05.01, 28.03.00 7



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

1  1498931 

2  1498692, 1498931, 1499260, 1499565 

3  1498681, 1498867, 1498931, 1499055, 1499067, 1499129, 1499130,
 1499255, 1499667 

4  1498692 

5  1161511, 1498778, 1498878, 1498952, 1499130, 1499260, 1499441,
 1499452, 1499487 

6  1499124, 1499260 

7  1498646, 1499719 

8  1498791, 1499130, 1499260, 1499667 

9  1498646, 1498741, 1499130, 1499260, 1499317 

10  1499130 

11  1498627, 1498646, 1499130, 1499260 

12  1498646, 1498723, 1499130, 1499260 

13  1499260 

14  1499026, 1499104, 1499260, 1499653 

15  1499260 

16  482855, 1498692, 1498715, 1499218, 1499260, 1499281, 1499596 

18  1499130, 1499260 

19  1499124 

20  1499130, 1499260 

21  1499130, 1499255, 1499260, 1499667 

22  1498959, 1499260 

24  1498959, 1499130, 1499260 

25  1498959, 1499060, 1499130, 1499260, 1499654 

26  482855, 1499260 

28  355358, 482855, 1498723, 1499130, 1499260, 1499596 

29  1161511, 1498743, 1498744, 1498878, 1499611, 1499665, 1499692 

30  1161511, 1498699, 1498743, 1498744, 1498855, 1498878, 1499260,
 1499582, 1499611 

31  1498743, 1498744, 1499260 

32  1498666, 1498675, 1498743, 1498744, 1499190, 1499260 

35  1161511, 1498878, 1498955, 1499067, 1499260, 1499317, 1499596 

36  1344844, 1498713, 1498935 

37  1499124, 1499190 

38  1498955, 1499260 

39  1498713, 1498935 

41  482855, 1499190, 1499280, 1499667 

42  1498713, 1499044 

44  1499190, 1499667



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.

495792 Škoda Auto a.s.
2019 10 29 12

501748 CAV International LLC
2019 11 12 35, 36, 37, 43

501748 CA Ventures Holdings, LLC
2019 11 12 35, 36, 37, 43

504492 MOGAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 11 13 36

502191 Me & Alice S.r.l.
2019 11 19 43

498882 CYBERSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 11 25 35, 42

500990 TRUS MARIUSZ
2019 11 18 5

465807 Societa Italo-Britannica L.Manetti-H.Roberts 
& C.p.A.
2019 11 27 3, 5



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1480953 CHAPTER 4 CORP.
2019 11 22 9, 18, 25, 35
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

39/2019
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502166

(510), (511) (...) 32 napoje 
bezalkoholowe, (...) Informacja nie powinna 

zostać opublikowana126
Klasa towarowa 32

502166


