
BIULETYN  
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

7/2020



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.
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Warszawa, dnia 17 lutego 2020 r. Nr ZT7

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
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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) 469623 (220) 2017 03 28
(731) WĘGRZYN-BOCHEŃSKA IWONA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RAJD KATYŃSKI
(510), (511) 9 kaski motocyklowe, nagrane programy kom-
puterowe, programy komputerowe do gier wideo i gier 
komputerowych, kasety wideo z grami, programy kom-
puterowe do celów edukacji, publikacje w formie elektro-
nicznej, płyty i taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, 
płyty i taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, sy-
mulatory do nauki jazdy, 12 pojazdy lądowe, motocykle, 
bagażniki do pojazdów, przyczepy motocyklowe boczne, 
części i akcesoria do motocykli, kufry motocyklowe bocz-
ne i centralne, torby na motocykle, sakwy boczne motocy-
klowe, 14 odznaki, plakietki, breloczki, medale, medaliony, 
figurki (statuetki), 16 wydawnictwa, materiały drukowane, 
publikacje edukacyjne, publikacje encyklopedyczne, cza-
sopisma, książki, karty pocztowe, karty z życzeniami, karty 
muzyczne, koperty, papeteria, znaczki pocztowe, albumy, 
fotografie, kalendarze, plakaty, afisze, obrazy, reprodukcje 
graficzne, rysunki, drukowane emblematy, nalepki, naklejki, 
mapy, śpiewniki, ołówki, długopisy, pióra wieczne, notesy, 
zeszyty, zakładki do książek, wyroby z kartonu, 24 flagi, pro-
porce, chorągiewki, sztandary, etykiety z materiału, śpiwory, 
25 odzież, odzież dla motocyklistów, nakrycia głowy, daszki 
do czapek, obuwie, buty motocyklowe, rękawice moto-
cyklowe, kurtki motocyklowe, 35 prowadzenie sprzedaży 
za pośrednictwem sklepów detalicznych oraz Internetu 
(sklepy internetowe) takich towarów jak: kaski motocyklo-
we, nagrane programy komputerowe, programy kompute-
rowe do gier wideo i gier komputerowych, kasety wideo 
z grami, programy komputerowe do celów edukacji, publi-
kacje w formie elektronicznej, płyty i taśmy wideo z nagra-
niami muzycznymi, płyty i taśmy dźwiękowe z nagraniami 
muzycznymi, symulatory do nauki jazdy, pojazdy lądowe, 
motocykle, bagażniki do pojazdów, przyczepy motocy-
klowe boczne, części i akcesoria do motocykli, kufry mo-
tocyklowe boczne i centralne, torby na motocykle, sakwy 
boczne motocyklowe, odznaki, plakietki, breloczki, medale, 
medaliony, figurki (statuetki), wydawnictwa, materiały dru-
kowane, publikacje edukacyjne, publikacje encyklopedycz-
ne, czasopisma, książki, karty pocztowe, karty z życzeniami, 
karty muzyczne, koperty, papeteria, znaczki pocztowe, al-
bumy, fotografie, kalendarze, plakaty, afisze, obrazy, repro-
dukcje graficzne, rysunki, drukowane emblematy, nalepki, 
naklejki, mapy, śpiewniki, ołówki, długopisy, pióra wieczne, 
notesy, zeszyty, zakładki do książek, wyroby z kartonu, fla-
gi, proporce, chorągiewki, sztandary, etykiety z materiału, 
śpiwory, odzież, odzież dla motocyklistów, nakrycia głowy, 
daszki do czapek, obuwie, buty motocyklowe, rękawice 
motocyklowe, kurtki motocyklowe, sprzęt turystyczny i bi-
wakowy: kuchenki turystyczne, latarki, lodówki turystycz-
ne, sztućce, karimaty, materace dmuchane, namioty, torby 
biwakowe, plecaki turystyczne, torby turystyczne, para-

sole, sakwy i sakiewki do pakowania, torby na narzędzia, 
36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizowanie 
i pozyskiwanie funduszy na cele zagranicznej pomocy do-
broczynnej - pomoc Polakom na Wschodzie, pozyskiwanie 
funduszy w celu uczczenia pamięci osób i miejsc pamię-
ci narodowej, 41 organizowanie rajdów motocyklowych 
do miejsc pamięci narodowej oraz mordu i pochówku 
patriotów polskich, edukacja w zakresie upowszechniania 
wiedzy historycznej mającej na celu pielęgnowanie tradycji 
narodowych oraz popularyzację prawdy historycznej i po-
staw patriotycznych, organizowanie wystaw związanych 
z kulturą lub edukacją, organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie 
konferencji, konkursów, pokazów, seminariów związanych 
z upowszechnianiem wiedzy historycznej mającej na celu 
pielęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzację po-
staw patriotycznych, muzea, wystawy muzealne, udostęp-
nianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów 
dokumentacyjnych, publikacje multimedialne, publikacje 
czasopism internetowych, gry internetowe (nie do pobra-
nia), usługi radia internetowego, usługi telewizji interneto-
wej, przygotowywanie i realizacja programów radiowych 
i telewizyjnych, nagrywanie i pokazywanie filmów, udo-
stępnianie gier komputerowych przez globalną sieć i/lub 
Internet, organizowanie konkursów za pośrednictwem In-
ternetu, udzielanie informacji edukacyjnych on-line za po-
średnictwem Internetu, widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, fotoreportaże.

(210) 495402 (220) 2019 01 30
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Idea Spot

(531) 26.01.06, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwa-
rzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 
karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty 
płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane 
karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty 
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czyt-
niki kart, programy komputerowe, oprogramowanie kom-



Nr  ZT7/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

puterowe umożliwiające kartom inteligentnym współdzia-
łanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna 
do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredy-
towych, kart debetowych i kart płatniczych, programy 
komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisa-
ne na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompakto-
wych, programy komputerowe aplikacyjne, programy kom-
puterowe narzędziowe, programy komputerowe systemu 
operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia skła-
dów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych infor-
macji klienta używanych przez osoby oraz instytucje ban-
kowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryfe-
ryjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za po-
mocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt 
i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp 
do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych 
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputero-
we do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzy-
skiwania i przekazywania danych klienta, informacji na te-
mat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji ban-
kowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji 
elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące 
finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwesty-
cji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały 
fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kle-
je do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, 
materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, ma-
szyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte 
w innych klasach, materiały do pakowania z papieru, torby 
papierowe do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, ma-
teriały papiernicze, materiały drukowane, publikacje druko-
wane, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopi-
sma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, pro-
spekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące finansów, 
bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubez-
pieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc 
i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczy-
mi i handlowymi, zarządzanie flotą transportową, zarządza-
nie flotą pojazdów, usługi audytorskie, usługi księgowe i ra-
chunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, 
informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu trans-
akcji handlowych, usługi dotyczące franszyzy, mianowicie 
pomoc przy prowadzeniu franszyz, administrowanie dzia-
łalnością w zakresie franszyzy, doradztwo w zakresie fran-
szyzy, usługi świadczone przez franszyzodawcę, usługi spe-
cjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, 
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importo-
wo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprze-
daży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwa-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacal-
ności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyski-
wania, opracowywania i udostępniania informacji o działal-
ności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji 
i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania 
rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz eko-
nomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi ba-

dań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności 
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, 
sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi i zbiorami danych w systemach komputero-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych 
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach 
komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public 
relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem me-
tod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udo-
stępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowe-
go, usługi obsługi programów lojalnościowych i progra-
mów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami 
elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi 
finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nierucho-
mości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfe-
lem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości 
oraz wyceny nieruchomości, usługi bankowe, pośrednic-
two finansowe, usługi elektronicznego transferu środków 
finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość 
internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, 
kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finan-
sowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowa-
nie zakupów na raty, finansowanie leasingu pojazdów, usłu-
gi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi po-
średnictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, 
windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komor-
nicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emery-
talnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi fi-
nansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkła-
dów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradz-
two w zakresie programów i planów systematycznego 
oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozy-
towych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu 
papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapita-
łowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nie-
ruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży pa-
pierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarzą-
dzania aktywami finansowymi tj. zarządzania portfelem 
na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu 
papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania 
na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu 
dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opraco-
wywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania 
akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji 
sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja 
finansowa, w tym usługi przygotowywania finansowych 
memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu 
papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, 
wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem pa-
pierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji pa-
pierów wartościowych, usługi underwritingu, mianowicie 
usługi gwarantowania emisji, pośrednictwo w obrocie pa-
pierami wartościowymi, prowadzenie rachunków makler-
skich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych 
na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu 
posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, 
pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie 
ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, do-
radztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-do-
radczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyj-
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ne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi czynności po-
wierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usłu-
gi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie fun-
duszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, loko-
wanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym 
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierni-
czych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powier-
niczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emery-
talnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa fundu-
szy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu 
na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzo-
nymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi 
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy 
inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kre-
dytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi fakto-
ringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredyty-
wy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków 
bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych 
i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów 
i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykony-
wanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie 
transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i do-
konywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 
przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji banko-
wych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, 
przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów 
i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sej-
fowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokony-
wanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie 
innych banków określonych czynności bankowych, wyko-
nywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa 
kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji fi-
nansowych, usługi operacji finansowych związanych z li-
kwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakre-
su działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, ubezpieczenia samochodowe, doradztwo 
na rzecz likwidatora szkód, wycena aktywów ruchomych 
i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji po-
średnictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy 
majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania 
na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wyna-
jem mieszkań, wynajem lokali komercyjnych, wynajem 
przestrzeni biurowej, usługi administrowania nieruchomo-
ściami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, 
usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzeda-
żą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi 
pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, 
finansowanie działalności deweloperskiej, finansowanie za-
kupu maszyn i urządzeń budowlanych, maszyn rolniczych, 
urządzeń produkcyjnych, sprzętu medycznego, organizo-
wanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie fi-
nansowe, leasing urządzeń telekomunikacyjnych, leasing 
instalacji telekomunikacyjnych, leasing programów kom-
puterowych i oprogramowania komputerowego, usługi 
doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, 
informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi 
agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania in-
formacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, 
dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicz-
nego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej 
informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światło-
wodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewi-
zję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności 
i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej 
poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć świa-
tłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypo-

życzanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpo-
wszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydziela-
nia dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek ma-
ilowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie prze-
kazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć internetową, 
udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum 
on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunika-
cyjnych i informacyjnych, usługi przesyłania danych, wiado-
mości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne 
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informa-
cjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatko-
wymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwe-
storów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej 
używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie 
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udo-
stępnianie środków łączności umożliwiających obsługę 
klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie 
telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usłu-
gi łączności telefonicznej, leasing urządzeń telekomunika-
cyjnych, leasing instalacji telekomunikacyjnych, informacja 
o ww. usługach, 41 usługi wydawnicze, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, 
czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje 
elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, 
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników infor-
macji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkur-
sów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i roz-
rywkowych, organizacja zawodów sportowych, usługi na-
uczania, usługi kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usłu-
gi w zakresie sportu i kultury, organizacja loterii, festiwali, 
imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, 
konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach spor-
towych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, in-
formacja o ww. usługach, 42 leasing i wynajem programów 
komputerowych i oprogramowania komputerowego, two-
rzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali interneto-
wych, tworzenie oprogramowania dla portali interneto-
wych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich kon-
serwacja i hosting, usługi wykonywania badań naukowych 
i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysło-
we i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu kom-
puterowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulep-
szanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputero-
wych i programów komputerowych, konsulting w zakresie 
komputerów i programów komputerowych, programowa-
nie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie 
oprogramowania komputerowego, mianowicie progra-
mów zapisanych we właściwym języku dla danego kompu-
tera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie 
oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczegól-
nych grup użytkowników, projektowanie systemów kom-
puterowych, projektowanie lokalnych sieci komputero-
wych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, 
45 doradztwo prawne, usługi prawne, udzielanie porad 
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, 
umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów 
aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, wystę-
powanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, me-
diacje, sprawy sporne, usługi zarządzania własnością inte-
lektualną, licencjonowanie programów komputerowych 
i oprogramowania komputerowego.
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(210) 496004 (220) 2019 02 15
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPLEMENT DIETY Visastin Składniki preparatu 

przyczyniają się do utrzymania prawidłowego 
widzenia astaksantyna kwasy tłuszczowe omega-3 
(DHA i EPA) luteina i zeaksantyna witaminy A, C, D, E 
ryboflawina (wit. B₂) i kwas foliowy cynk SOLINEA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowe widze-
nie.

(210) 496231 (220) 2019 02 21
(731) ICETORCH INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE TORCH INTERACTIVE

(531) 26.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporter-
skie.

(210) 496406 (220) 2019 02 25
(731) CALLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dys
(540) (znak słowny)
(540) PROELIUM
(510), (511) 1 nawóz naturalny, płynne nawozy, nawozy 
organiczne, nawozy chemiczne, nawozy do gleby, nawo-
zy i użyźniacze, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające 
glebę, organiczne pozostałości pofermentacyjne, nawozy 
biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy i pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, środki chemiczne do ochrony roślin, adiuwanty 
przeznaczone do celów rolniczych, środki chwastobójcze 
o charakterze chemicznym, produkty chemiczne do hamo-
wania rozwoju chwastów, 5 adiuwanty biologiczne do celów 
medycznych, adiuwanty chemiczne do celów medycznych, 
naturalne produkty przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, naturalne środki do ochrony roślin, naturalne 
środki do użytku dla rolnictwa, herbicydy, środki chemiczne 
dla rolnictwa jako herbicydy, herbicydy do użytku w stawach, 
mieszanina roślinna o działaniu herbicydu do zastosowania 
w rolnictwie, środki chwastobójcze o charakterze innym niż 
chemiczny, 35 usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży 
hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej on-line, usługi sprze-
daży hurtowej on-line w odniesieniu do nawozów natural-
nych, płynnych nawozów, nawozów organicznych, nawo-
zów chemicznych, nawozów do gleby, nawozów i użyźnia-

czy, nawozów dla rolnictwa, nawozów użyźniających glebę, 
organicznych pozostałości pofermentacyjnych, nawozów 
biologicznych stosowanych do uzdatniania gleby, nawozów 
i produktów chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, środków chemicznych do ochro-
ny roślin, adiuwantów przeznaczonych do celów rolniczych, 
środków chwastobójczych o charakterze chemicznym, pro-
duktów chemicznych do hamowania rozwoju chwastów 
oraz adiuwantów biologicznych do celów medycznych, ad-
iuwantów chemicznych do celów medycznych, naturalnych 
produktów przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, naturalnych środków do ochrony roślin, natural-
nych środków do użytku dla rolnictwa, herbicydów, środków 
chemicznych dla rolnictwa jako herbicydów, herbicydów 
do użytku w stawach, mieszanin roślinnych o działaniu her-
bicydu do zastosowania w rolnictwie, środków chwasto-
bójczych o charakterze innym niż chemiczny, administracja 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne 
przetwarzanie zamówień, handel jako zarządzanie w zakre-
sie zamówień w odniesieniu do nawozów naturalnych, płyn-
nych nawozów, nawozów organicznych, nawozów chemicz-
nych, nawozów do gleby, nawozów i użyźniaczy, nawozów 
dla rolnictwa, nawozów użyźniających glebę, organicznych 
pozostałości pofermentacyjnych, nawozów biologicznych 
stosowanych do uzdatniania gleby, nawozów i produktów 
chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, środków chemicznych do ochrony roślin, ad-
iuwantów przeznaczonych do celów rolniczych, środków 
chwastobójczych o charakterze chemicznym, produktów 
chemicznych do hamowania rozwoju chwastów oraz adiu-
wantów biologicznych do celów medycznych, adiuwantów 
chemicznych do celów medycznych, naturalnych produk-
tów przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
naturalnych środków do ochrony roślin, naturalnych środków 
do użytku dla rolnictwa, herbicydów, środków chemicznych 
dla rolnictwa jako herbicydów, herbicydów do użytku w sta-
wach, mieszanin roślinnych o działaniu herbicydu do zasto-
sowania w rolnictwie, środków chwastobójczych o charakte-
rze innym niż chemiczny, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne w odniesieniu do nawozów naturalnych, płyn-
nych nawozów, nawozów organicznych, nawozów chemicz-
nych, nawozów do gleby, nawozów i użyźniaczy, nawozów 
dla rolnictwa, nawozów użyźniających glebę, organicznych 
pozostałości pofermentacyjnych, nawozów biologicznych 
stosowanych do uzdatniania gleby, nawozów i produktów 
chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, środków chemicznych do ochrony roślin, ad-
iuwantów przeznaczonych do celów rolniczych, środków 
chwastobójczych o charakterze chemicznym, produktów 
chemicznych do hamowania rozwoju chwastów oraz adiu-
wantów biologicznych do celów medycznych, adiuwantów 
chemicznych do celów medycznych, naturalnych produk-
tów przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
naturalnych środków do ochrony roślin, naturalnych środków 
do użytku dla rolnictwa, herbicydów, środków chemicznych 
dla rolnictwa jako herbicydów, herbicydów do użytku w sta-
wach, mieszanin roślinnych o działaniu herbicydu do zasto-
sowania w rolnictwie, środków chwastobójczych o charak-
terze innym niż chemiczny, doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży w odniesieniu do nawozów naturalnych, płyn-
nych nawozów, nawozów organicznych, nawozów chemicz-
nych, nawozów do gleby, nawozów i użyźniaczy, nawozów 
dla rolnictwa, nawozów użyźniających glebę, organicznych 
pozostałości pofermentacyjnych, nawozów biologicznych 
stosowanych do uzdatniania gleby, nawozów i produktów 
chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, środków chemicznych do ochrony roślin, ad-
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iuwantów przeznaczonych do celów rolniczych, środków 
chwastobójczych o charakterze chemicznym, produktów 
chemicznych do hamowania rozwoju chwastów oraz adiu-
wantów biologicznych do celów medycznych, adiuwantów 
chemicznych do celów medycznych, naturalnych produk-
tów przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
naturalnych środków do ochrony roślin, naturalnych środków 
do użytku dla rolnictwa, herbicydów, środków chemicznych 
dla rolnictwa jako herbicydów, herbicydów do użytku w sta-
wach, mieszanin roślinnych o działaniu herbicydu do zasto-
sowania w rolnictwie, środków chwastobójczych o charakte-
rze innym niż chemiczny.

(210) 498886 (220) 2019 04 17
(731) MICHALEWICZ TOMASZ BUTTERFLY AGENCY, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZAWSKI prestiż

(531) 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, fotografie, periodyki, 
kalendarze, katalogi, plakaty, papeteria, 35 reklama, organi-
zowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamo-
wych, usługi w zakresie: agencje reklamowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych: druków, prospektów, broszur, 
prenumerata gazet, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklamy, 
41 publikacje elektroniczne online książek i periodyków, or-
ganizacja wystaw w celach wiązanych z kulturą i edukacją, 
usługi edukacyjne, organizacja i prowadzenie warsztatów, 
szkoleń, konferencji i konkursów, pokazów, usługi w zakresie: 
studia filmowe, produkcja filmów, organizowanie kongresów 
i konferencji, publikacja książek, organizacja przyjęć, balów, 
rozrywka, organizowanie loterii.

(210) 498893 (220) 2019 04 17
(731) MICHALEWICZ TOMASZ BUTTERFLY AGENCY, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUTTERFLY agency

(531) 27.05.01, 27.05.22, 17.02.25, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, fotografie, periodyki, 
kalendarze, katalogi, plakaty, papeteria, 35 reklama, organi-
zowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamo-
wych, usługi w zakresie: agencje reklamowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych: druków, prospektów, broszur, 
prenumerata gazet, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklamy, 
41 publikacje elektroniczne online książek i periodyków, or-

ganizacja wystaw w celach wiązanych z kulturą i edukacją, 
usługi edukacyjne, organizacja i prowadzenie warsztatów, 
szkoleń, konferencji i konkursów, pokazów, usługi w zakresie: 
studia filmowe, produkcja filmów, organizowanie kongresów 
i konferencji, publikacja książek, organizacja przyjęć, balów, 
rozrywka, organizowanie loterii.

(210) 501089 (220) 2019 06 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aleric DESLO ACTIVE

(531) 26.05.08, 26.05.16, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 
29.01.15, 19.13.21, 26.13.25

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, nielecznicze preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, nie-
lecznicze preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 
5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielę-
gnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe 
do celów medycznych, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do ce-
lów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suple-
menty diety, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów lecz-
niczych, produkty biobójcze do celów medycznych, pro-
dukty biologiczne do celów medycznych, produkty bak-
teriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, prepa-
raty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, 
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wy-
roby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medycz-
ne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
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obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabili-
tacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 501090 (220) 2019 06 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aleric DESLO ACTIVE

(531) 26.05.08, 26.05.16, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 
29.01.15, 19.13.21, 26.13.25

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, nielecznicze preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, nie-
lecznicze preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 
5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielę-
gnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe 
do celów medycznych, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do ce-
lów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suple-
menty diety, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów lecz-
niczych, produkty biobójcze do celów medycznych, pro-
dukty biologiczne do celów medycznych, produkty bak-
teriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, prepa-
raty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, 
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wy-
roby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medycz-
ne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabili-

tacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 501134 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Pelavo Gardło Spray
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, nielecz-
nicze preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty 
farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdro-
wia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów 
medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, 
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, ko-
smetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały 
opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitar-
ne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty we-
terynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 501137 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Acatar na katar
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 



12 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT7/2020

i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, nielecz-
nicze preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty 
farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdro-
wia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów 
medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, 
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, ko-
smetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały 
opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitar-
ne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty we-
terynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 501974 (220) 2019 07 08
(731) WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARDENA
(510), (511) 19  konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa z wyłączeniem cegieł, cegieł elewacyjnych, 
cegieł klinkierowych, dachówki ceramiczne, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej, online dachówek cera-
micznych, konstrukcyjnych elementów niemetalowych dla 
budownictwa z wyłączeniem cegieł, cegieł elewacyjnych, 
cegieł klinkierowych, usługi doradztwa specjalistycznego 
i marketingowego oraz promocji na rzecz osób trzecich 
w sprawach działalności gospodarczej dotyczącej branży 
budowlanej z wyłączeniem cegieł, cegieł elewacyjnych, ce-
gieł klinkierowych.

(210) 502673 (220) 2019 07 24
(731) SZYDŁOWSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLAVA VARSOVIA

(531) 276.04.03, 27.05.01
(510), (511) 18 torby, galanteria skórzana, portfele, 42 pro-
jektowanie toreb oraz galanterii skórzanej oraz z innych ma-
teriałów, projektowanie mody i tkanin, projektowanie deko-
racji wnętrz.

(210) 502711 (220) 2019 07 25
(731) FM WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(554) (znak przestrzenny)
(540) SMART&CLEAN

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.01.18
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 502865 (220) 2019 07 29
(731) WIDULIŃSKA EWA, RADOM
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYCIOWY RESET - ODŻYWIANIE  

EWA WIDULIŃSKA MADE

(531) 02.01.23, 02.03.23, 26.02.03, 26.02.14, 26.02.15, 26.02.18, 
26.02.19, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, szkolenie i instruktaż, 
organizowanie programów szkoleniowych, publikowanie 
podręczników szkoleniowych, publikowanie materiałów 
multimedialnych online, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów szkoleniowych, usługi szkoleniowe wspomagane 
komputerowo, zapewnienie kursów szkoleniowych online, 
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zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line, usługi na-
uki na odległość świadczone online, edukacja online z kom-
puterowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy eks-
tranetów, udzielanie informacji edukacyjnych online z kom-
puterowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, 
przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, orga-
nizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie 
wystaw w celach szkoleniowych, kursy samoświadomości 
jako szkolenia, trening osobisty jako szkolenie, udostępnianie 
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności 
fizycznej, szkolenia w zakresie odżywiania, nauczanie w za-
kresie sposobów odżywiania, usługi edukacyjne związane 
z odżywianiem, szkolenia w zakresie diety, niemedyczne, 
prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, kursy 
instruktażowe w zakresie odchudzania, szkolenia w zakresie 
ziołolecznictwa, szkolenia z dziedziny medycyny, instruktaż 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi klubów zdrowia doty-
czące zdrowia i ćwiczeń fizycznych, doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, treningi zdrowotne i treningi fitness, 
udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi 
za pośrednictwem strony internetowej online, usługi szkole-
niowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, coaching 
w zakresie życia osobistego jako life coaching, szkolenia 
w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia z zakresu zajęć 
rekreacyjnych, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szko-
lenia w zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenia w zakresie 
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe 
dotyczące zdrowia zawodowego, kursy szkoleniowe z zakre-
su zdrowia, szkolenia w zakresie zdrowia i wellness, szkolenia 
w zakresie kosmetyki i urody, kursy szkoleniowe w zakresie 
rozwoju osobistego, szkolenia w dziedzinie zaburzeń me-
dycznych i ich leczenie.

(210) 503428 (220) 2019 08 13
(731) ŁOJEWSKI DAWID, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOMANIE

(531) 24.17.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.11

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawice, 
skarpetki, szaliki, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku 
za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, 
przekazu satelitarnego, fora dla serwisów społecznościo-
wych, udostępnianie forów internetowych on-line, wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
41 produkcja filmów i reportaży, dostarczanie informacji 
i rozrywki w formie plików multimedialnych nie przeznaczo-
nych do zapisu na komputerze.

(210) 503761 (220) 2019 08 24
(731) BRZAZGACZ RAFAŁ EUROCAPITAL NIERUCHOMOŚCI, 

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ec eurocapital NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.11.01, 26.11.07, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, operacje finansowe, informacje 
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa majątku nieru-
chomego, pośrednictwo finansowe w udzielaniu kredytów 
hipotecznych, konsumpcyjnych, inwestycyjnych, pośrednic-
two ubezpieczeniowe, zarządzanie i administrowanie nieru-
chomościami, wycena finansowa nieruchomości, wynajmo-
wanie mieszkań i domów, operacje walutowe, pośrednictwo 
w sprawach finansowych, finansowanie pożyczek, pożyczki 
pod zastaw, 37 nadzór budowlany, wynajem sprzętu budow-
lanego, informacja budowlana, 42 projektowanie budynków, 
projektowanie i dekoracja wnętrz, wykonywanie pomiarów 
gruntów jako usługi geodezyjne, projektowanie i aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego.

(210) 503955 (220) 2019 08 29
(731) TIP-TOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pobiedziska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hercules

(531) 27.05.01, 26.02.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, okładziny bębnów 
przenośników taśmowych, listwy i zgarniarki taśm przeno-
śnikowych, systemy czyszczące taśm przenośnikowych jako 
maszyny, belki ślizgowe przenośników taśmowych, urządze-
nia centrujące przenośników taśmowych.

(210) 504227 (220) 2019 09 09
(731) CZYŻ DARIUSZ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKÓW

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.07, 07.01.03, 01.01.01, 01.01.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciastkarskie, piekarnicze, 
czekolada, wyroby czekoladowe, lody, cukierki, jadalne ozdo-
by do ciast, pierniki, pizza, potrawy na bazie mąki, pieczywo, 
suchary, wafle, wyroby mączne, 35 sprzedaż druków, afiszy, 
albumów, folderów, fotografii, informatorów, kalendarzy, 
katalogów, książek, nalepek, notesów, plakatów pocztówek, 
reprodukcji, materiałów do prowadzenia szkoleń, artykułów 
piśmiennych, artykułów wyposażenia biurowego, parasoli, 
portfeli, portmonetek, saszetki, etui, breloczków, okładek, 
oprawek materiałów piśmiennych i artykułów biurowych, 
oprawek na dokumenty, wizytowników, pamiątek, teczek, 
neseserów, toreb, torebek, tornistrów, plecaków, worków, 
walizek, akcesoriów reklamowych wykonanych z metalu, 
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drewna, gliny, korka, szkła, tworzyw sztucznych, figurek, sto-
isk wystawowych, chorągiewek, etykiet, flag, proporczyków, 
serwetek stołowych, ręczników, odzieży, galanterii odzieżo-
wej, apaszek, chustek, krawatów, skarpet, szali, szalików, na-
kryć głowy, ramek do fotografii, podstawek pod naczynia, 
kopert na butelki, toreb na zakupy, wyrobów cukierniczych, 
wyrobów mącznych, ciastek, mebli, naczyń, pojazdów, pro-
mowanie sztuki wykonywania szopek, promowanie konkur-
sów szopkarskich, prowadzenie baz danych dotyczących 
informacji związanych z konkursami szopkarskimi, prowa-
dzenie reklamy imprez szopkarskich, organizowanie imprez 
handlowych lub reklamowych na jakich prezentowane 
są szopki, 41 prowadzenie imprez kulturalnych i rozrywko-
wych na jakich prezentowane są szopki, prowadzenie edu-
kacji związanej z wykonywaniem szopek.

(210) 504380 (220) 2007 10 02
(731) Swemac Innovation AB, Linköping, SE
(540) (znak słowny)
(540) SWEMAC
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne i me-
dyczne, 42 usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu, 
aparatury i przyrządów chirurgicznych i medycznych.

(210) 504594 (220) 2019 09 18
(731) MODERTRANS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MODERTRANS
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się po lądzie, auto-
busy, autokary, pojazdy szynowe, tramwaje, wagony tram-
wajowe, wózki do pojazdów szynowych, wózki tramwajo-
we, wagony do pojazdów szynowych, wagony szynowe, 
wagony kolejowe, elektryczne wagony kolejowe, wagony 
do pojazdów szynowych bez napędu, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem elektrycznym, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem spalinowym, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem hybrydowym, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem mieszanym, lokomotywy, wózki 
zwrotne do wagonów kolejowych, wózki trakcyjne do po-
jazdów szynowych, wózki toczne do pojazdów szynowych, 
wózki technologiczne do pojazdów szynowych, wózki ra-
townicze do pojazdów szynowych, przyczepy do pojazdów 
lądowych, części pojazdów do poruszania się po lądzie, au-
tobusów, autokarów, pojazdów szynowych, tramwajów, wa-
gonów do pojazdów szynowych, wagonów tramwajowych, 
wagonów kolejowych, elektrycznych wagonów kolejowych, 
lokomotyw, wózków do pojazdów szynowych, przyczep 
do pojazdów lądowych i przyczep do pojazdów do porusza-
nia się po lądzie, zawarte w tej klasie, 35 usługi sprzedaży na-
stępujących towarów: pojazdy do poruszania się po lądzie, 
autobusy, autokary, pojazdy szynowe, tramwaje, wagony 
tramwajowe, wózki do pojazdów szynowych, wózki tramwa-
jowe, wagony do pojazdów szynowych, wagony szynowe, 
wagony kolejowe, elektryczne wagony kolejowe, wagony 
do pojazdów szynowych bez napędu, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem elektrycznym, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem spalinowym, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem hybrydowym, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem mieszanym, lokomotywy, wózki 
zwrotne do wagonów kolejowych, wózki trakcyjne do po-
jazdów szynowych, wózki toczne do pojazdów szynowych, 
wózki technologiczne do pojazdów szynowych, wózki ra-
townicze do pojazdów szynowych, przyczepy do pojazdów 
lądowych, części pojazdów do poruszania się po lądzie, 

autobusów, autokarów, pojazdów szynowych, tramwajów, 
wagonów do pojazdów szynowych, wagonów tramwa-
jowych, wagonów kolejowych, lokomotyw, elektrycznych 
wagonów kolejowych, wózków do pojazdów szynowych, 
przyczep do pojazdów lądowych i przyczep do pojazdów 
do poruszania się po lądzie, 37 naprawa i konserwacja na-
stępujących towarów: pojazdy do poruszania się po lądzie, 
autobusy, autokary, pojazdy szynowe, tramwaje, wagony 
tramwajowe, wózki do pojazdów szynowych, wózki tramwa-
jowe, wagony do pojazdów szynowych, wagony szynowe, 
wagony kolejowe, elektryczne wagony kolejowe, wagony 
do pojazdów szynowych bez napędu, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem elektrycznym, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem spalinowym, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem hybrydowym, wagony do pojazdów 
szynowych z napędem mieszanym, lokomotywy, wózki 
zwrotne do wagonów kolejowych, wózki trakcyjne do po-
jazdów szynowych, wózki toczne do pojazdów szynowych, 
wózki technologiczne do pojazdów szynowych, wózki ra-
townicze do pojazdów szynowych, przyczepy do pojazdów 
lądowych, autobusów, autokarów, naprawa i konserwacja 
następujących towarów: części pojazdów do poruszania 
się po lądzie, autobusów, autokarów, pojazdów szynowych, 
tramwajów, wagonów do pojazdów szynowych, wagonów 
tramwajowych, wagonów kolejowych, lokomotyw, elek-
trycznych wagonów kolejowych, wózków do pojazdów 
szynowych, naprawa i konserwacja przyczep do pojazdów 
lądowych i przyczep do pojazdów do poruszania się po lą-
dzie, naprawa i konserwacja taboru kolejowego, 39 wypoży-
czanie pojazdów, transport pasażerski, przewożenie ładun-
ków, transport, 42 opracowywanie projektów technicznych, 
ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy w zakresie technologii, 
testowanie pojazdów, testowanie części pojazdów, badania 
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, mechatroniki, 
elektroniki, elektrotechniki i energoelektroniki.

(210) 504611 (220) 2019 09 19
(731) DŹWIG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŹWIG

(531) 26.04.02, 26.03.24, 26.11.03, 26.01.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, 
dźwigary metalowe, formy odlewnicze metalowe, kable 
metalowe (nie do celów elektrycznych), metalowe ramy bu-
dowlane, metalowe ścianki działowe, ościeżnice metalowe, 
płyty metalowe na pokrycia ścian, prowadnice metalowe, 
schody z metalu, stopnie schodów metalowe, taśmy meta-
lowe, 7 chodniki ruchome, części do chodników ruchomych, 
części do wind, drzwi wind, dźwigi [urządzenia do podno-
szenia i wyciągania], dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, 
elektryczne napędy do maszyn, hamulce (nie do pojazdów 
lądowych), klocki hamulcowe (inne niż do pojazdów), krąż-
ki linowe metalowe, łożyska do maszyn, mechanizmy wind, 
metalowe kabiny windowe, napędy do drzwi (nie do pojaz-
dów lądowych), napędy do drzwi kabin windowych, napędy 
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elektryczne do wind, napędy hydrauliczne (nie do pojazdów 
lądowych), okładziny hamulców (części do maszyn), pasy 
napędowe do maszyn, platformy podnoszące, platformy 
podnośnikowe, podnoszone platformy robocze, podnośniki 
[windy], przekładnie (inne niż do pojazdów lądowych), prze-
nośne przenośniki wind, przewody oraz pasy do silników 
wind, ruchome platformy [elektryczne], ruchome platformy 
[hydrauliczne], ruchome platformy [podnoszenie], rucho-
me podnoszone platformy robocze, samobieżne platformy 
hydrauliczne, samobieżne platformy robocze, schody ru-
chome, silniki elektryczne i części do nich, nie do pojazdów 
lądowych, silniki hydrauliczne, silniki oraz napędy (z wyłą-
czeniem silników oraz napędów do pojazdów lądowych), 
silników i silników elektrycznych, sprzęgła (nie do pojazdów 
lądowych), sterowniki do wind, stopnie i palety z metalu 
do schodów ruchomych i ruchomych chodników, urządze-
nia do przenoszenia i transportu, urządzenia napędowe 
do wind, urządzenia sterujące do maszyn, silników (z wyłą-
czeniem silników do pojazdów lądowych), regulatory pręd-
kości obrotowej do maszyn, wały napędowe inne niż do po-
jazdów lądowych, windy budowlane, windy dla obsługi, win-
dy do użytku w klatkach schodowych, windy i podnośniki, 
windy pasażerskie do budynków, windy schodowe, windy 
towarowe, windy, wyciągi [dźwigi], drzwi do wind niemeta-
lowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, 9 alarmy 
i urządzenia ostrzegawcze, bezpieczniki elektryczne, chipy 
identyfikacyjne, cyfrowe nośniki do nagrywania, elektro-
niczne nośniki do nagrywania, elektroniczne systemy iden-
tyfikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia pomiarowe, 
kanały do elektrycznych kabli, klamry kablowe, obwody dru-
kowane, oprogramowanie komputerowe, panele kontrolne, 
powłoki [osłony] kabli elektrycznych i linii energetycznych, 
przekaźniki bezpieczeństwa, przewody elektryczne, publika-
cje elektroniczne do pobrania, sprzęt do linii energetycznych 
(przewody, kable), systemy do monitorowania ludzi, transfor-
matory elektryczne, układy scalone, urządzenia do wpro-
wadzania danych, urządzenia do gromadzenia, odbierania, 
nagrywania, przesyłania, konwersji, przetwarzania i odtwa-
rzania danych, mowy, tekstu, sygnałów, dźwięków i obra-
zów, mikroprocesory, urządzenia instalacji elektrycznych, 
urządzenia kontrolujące, w szczególności urządzenia sygna-
lizacyjne optyczne i akustyczne oraz przekaźniki sygnałowe, 
urządzenia monitorujące, urządzenia sygnalizacyjne, urzą-
dzenia zabezpieczające do wind, urządzenia zdalnego stero-
wania, wyłączniki elektryczne [przełączniki], zdalne urządze-
nia do monitorowania, 10 urządzenia dźwigowe dla osób 
niepełnosprawnych, windy dla inwalidów, 19 balustrady nie-
metalowe, bariery niemetalowe dla ruchu pieszego, bariery 
niemetalowe, bariery ochronne niemetalowe, belki nieme-
talowe, bramy niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe, 
bramy rolowane niemetalowe, bramy składane niemetalo-
we, bramy skrzydłowe niemetalowe, bramki wejściowe ko-
łowrotowe niemetalowe, drzwi automatyczne niemetalowe 
lub niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi do wind 
niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, 
drzwi harmonijkowe niemetalowe lub niemetalowe w prze-
ważającym stopniu, drzwi jednoskrzydłowe niemetalowe 
lub niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi obrotowe 
niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, 
drzwi przesuwne niemetalowe lub niemetalowe w prze-
ważającym stopniu, drzwi wahadłowe niemetalowe lub 
niemetalowe w przeważającym stopniu, kasetony sufitowe 
z materiałów niemetalowych, listwy budowlane (niemeta-
lowe), materiały budowlane niemetalowe lub niemetalowe 
w przeważającym stopniu, niemetalowe lub niemetalowe 
w przeważającym stopniu, okienne ramy niemetalowe, okna 
niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe lub nieme-

talowe w przeważającym stopniu, panele do drzwi, ruszto-
wania wykonane z materiałów niemetalowych, szyby stoso-
wane w budownictwie,, 37 instalacja urządzeń do otwiera-
nia i zamykania drzwi, instalacja wind, instalacja, konserwacja 
i naprawa zamków i systemów kontroli dostępu do obiek-
tów użyteczności publicznej oraz do budynków, instalacja, 
konserwacja, naprawa i modernizacja wind i wind towaro-
wych, schodów ruchomych, chodników ruchomych i innych 
systemów transportu pionowego, poziomego i pochyłego, 
instalowanie i naprawa wind, instalowanie, konserwacja i na-
prawa wind i dźwigów, konserwacja i naprawa dotyczące au-
tomatów do zamykania drzwi, naprawa i konserwacja wind, 
remont maszyn, serwis i naprawa platform roboczych uno-
szących, serwisowanie dźwigów, usługi doradcze dotyczące 
instalacji wind osobowych, usługi montażu wind, 42 badania 
techniczne, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne, 
instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
planowanie projektów technicznych i usługi inżynieryjne 
w zakresie elektrycznych i hydraulicznych wind, schodów 
ruchomych, chodników ruchomych, innych systemów trans-
portu pionowego, poziomego i pochyłego, a także usługi in-
żynieryjne w zakresie systemów zamykania, planowanie pro-
jektów technicznych i usługi inżynieryjne w zakresie kontroli 
dostępu do budynków, obiektów użyteczności publicznej 
oraz wind i wind towarowych, schodów ruchomych, chod-
ników ruchomych i innych systemów transportu pionowe-
go, poziomego i pochyłego, programowanie, projektowanie 
i aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, usłu-
gi doradcze związane z programowaniem, debugowaniem, 
instalacją i konserwacją, oprogramowania komputerowego, 
usługi w zakresie przeglądów technicznych, usługi z zakre-
su ekspertyzy technicznej, znajdowanie i usuwanie błędów 
w oprogramowaniu komputerowym [debugowanie].

(210) 504612 (220) 2019 09 19
(731) DŹWIG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŹWIG

(531) 26.01.03, 26.03.04, 26.04.02, 26.11.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, 
dźwigary metalowe, formy odlewnicze metalowe, kable 
metalowe (nie do celów elektrycznych), metalowe ramy bu-
dowlane, metalowe ścianki działowe, ościeżnice metalowe, 
płyty metalowe na pokrycia ścian, prowadnice metalowe, 
schody z metalu, stopnie schodów metalowe, taśmy meta-
lowe, 7 chodniki ruchome, części do chodników ruchomych, 
części do wind, drzwi wind, dźwigi [urządzenia do podno-
szenia i wyciągania], dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, 
elektryczne napędy do maszyn, hamulce (nie do pojazdów 
lądowych), klocki hamulcowe (inne niż do pojazdów), krąż-
ki linowe metalowe, łożyska do maszyn, mechanizmy wind, 
metalowe kabiny windowe, napędy do drzwi (nie do pojaz-
dów lądowych), napędy do drzwi kabin windowych, napędy 
elektryczne do wind, napędy hydrauliczne (nie do pojazdów 
lądowych), okładziny hamulców (części do maszyn), pasy 
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napędowe do maszyn, platformy podnoszące, platformy 
podnośnikowe, podnoszone platformy robocze, podnośniki 
[windy], przekładnie (inne niż do pojazdów lądowych), prze-
nośne przenośniki wind, przewody oraz pasy do silników 
wind, ruchome platformy [elektryczne], ruchome platformy 
[hydrauliczne], ruchome platformy [podnoszenie], rucho-
me podnoszone platformy robocze, samobieżne platformy 
hydrauliczne, samobieżne platformy robocze, schody ru-
chome, silniki elektryczne i części do nich, nie do pojazdów 
lądowych, silniki hydrauliczne, silniki oraz napędy (z wyłą-
czeniem silników oraz napędów do pojazdów lądowych), 
silników i silników elektrycznych, sprzęgła (nie do pojazdów 
lądowych), sterowniki do wind, stopnie i palety z metalu 
do schodów ruchomych i ruchomych chodników, urządze-
nia do przenoszenia i transportu, urządzenia napędowe 
do wind, urządzenia sterujące do maszyn, silników (z wyłą-
czeniem silników do pojazdów lądowych), regulatory pręd-
kości obrotowej do maszyn, wały napędowe inne niż do po-
jazdów lądowych, windy budowlane, windy dla obsługi, win-
dy do użytku w klatkach schodowych, windy i podnośniki, 
windy pasażerskie do budynków, windy schodowe, windy 
towarowe, windy, wyciągi [dźwigi] drzwi do wind niemeta-
lowe lub niemetalowe w przeważającym stopniu, 9 alarmy 
i urządzenia ostrzegawcze, bezpieczniki elektryczne, chipy 
identyfikacyjne, cyfrowe nośniki do nagrywania, elektro-
niczne nośniki do nagrywania, elektroniczne systemy iden-
tyfikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia pomiarowe, 
kanały do elektrycznych kabli, klamry kablowe, obwody dru-
kowane, oprogramowanie komputerowe, panele kontrolne, 
powłoki [osłony] kabli elektrycznych i linii energetycznych, 
przekaźniki bezpieczeństwa, przewody elektryczne, publika-
cje elektroniczne do pobrania, sprzęt do linii energetycznych 
(przewody, kable), systemy do monitorowania ludzi, transfor-
matory elektryczne, układy scalone, urządzenia do wpro-
wadzania danych, urządzenia do gromadzenia, odbierania, 
nagrywania, przesyłania, konwersji, przetwarzania i odtwa-
rzania danych, mowy, tekstu, sygnałów, dźwięków i obra-
zów, mikroprocesory, urządzenia instalacji elektrycznych, 
urządzenia kontrolujące, w szczególności urządzenia sygna-
lizacyjne optyczne i akustyczne oraz przekaźniki sygnałowe, 
urządzenia monitorujące, urządzenia sygnalizacyjne, urzą-
dzenia zabezpieczające do wind, urządzenia zdalnego stero-
wania, wyłączniki elektryczne [przełączniki], zdalne urządze-
nia do monitorowania, 10 urządzenia dźwigowe dla osób 
niepełnosprawnych, windy dla inwalidów, 19 balustrady nie-
metalowe, bariery niemetalowe dla ruchu pieszego, bariery 
niemetalowe, bariery ochronne niemetalowe, belki nieme-
talowe, bramy niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe, 
bramy rolowane niemetalowe, bramy składane niemetalo-
we, bramy skrzydłowe niemetalowe, bramki wejściowe ko-
łowrotowe niemetalowe, drzwi automatyczne niemetalowe 
lub niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi harmo-
nijkowe niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym 
stopniu, drzwi jednoskrzydłowe niemetalowe lub niemeta-
lowe w przeważającym stopniu, drzwi obrotowe niemetalo-
we lub niemetalowe w przeważającym stopniu, drzwi prze-
suwne niemetalowe lub niemetalowe w przeważającym 
stopniu, drzwi wahadłowe niemetalowe lub niemetalowe 
w przeważającym stopniu, kasetony sufitowe z materiałów 
niemetalowych, klamki do drzwi niemetalowe lub niemeta-
lowe w przeważającym stopniu, listwy budowlane (niemeta-
lowe), materiały budowlane niemetalowe lub niemetalowe 
w przeważającym stopniu, niemetalowe lub niemetalowe 
w przeważającym stopniu, okienne ramy niemetalowe, okna 
niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe lub nieme-

talowe w przeważającym stopniu, panele do drzwi, ruszto-
wania wykonane z materiałów niemetalowych, szyby stoso-
wane w budownictwie, 37 instalacja urządzeń do otwierania 
i zamykania drzwi, instalacja wind, instalacja, konserwacja 
i naprawa zamków i systemów kontroli dostępu do obiek-
tów użyteczności publicznej oraz do budynków, instalacja, 
konserwacja, naprawa i modernizacja wind i wind towaro-
wych, schodów ruchomych. chodników ruchomych i innych 
systemów transportu pionowego, poziomego i pochyłego, 
instalowanie i naprawa wind, instalowanie, konserwacja i na-
prawa wind i dźwigów, konserwacja i naprawa dotyczące au-
tomatów do zamykania drzwi, naprawa i konserwacja wind, 
remont maszyn, serwis i naprawa platform roboczych uno-
szących, serwisowanie dźwigów, usługi doradcze dotyczące 
instalacji wind osobowych, usługi montażu wind, 42 badania 
techniczne, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne, 
instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
planowanie projektów technicznych i usługi inżynieryjne 
w zakresie elektrycznych i hydraulicznych wind, schodów 
ruchomych, chodników ruchomych, innych systemów trans-
portu pionowego, poziomego i pochyłego, a także usługi in-
żynieryjne w zakresie systemów zamykania, planowanie pro-
jektów technicznych i usługi inżynieryjne w zakresie kontroli 
dostępu do budynków, obiektów użyteczności publicznej 
oraz wind i wind towarowych, schodów ruchomych, chod-
ników ruchomych i innych systemów transportu pionowe-
go, poziomego i pochyłego, programowanie, projektowanie 
i aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, usłu-
gi doradcze związane z programowaniem, debugowaniem, 
instalacją i konserwacją, oprogramowania komputerowego, 
usługi w zakresie przeglądów technicznych, usługi z zakre-
su ekspertyzy technicznej, znajdowanie i usuwanie błędów 
w oprogramowaniu komputerowym [debugowanie].

(210) 504620 (220) 2019 09 19
(731) CENTRAL FUND OF IMMOVABLES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja u Kucharzy
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzę-
cego, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, warzy-
wa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spoży-
cia lub konserwowania, 30 środki do polepszania walorów 
smakowych artykułów spożywczych, 43 usługi barowe, 
bary szybkiej obsługi, hotele, kafeterie, kawiarnie, motele, 
rezerwowanie noclegów, pensjonaty, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, przygotowywanie dań (żywność i napoje) 
na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater, 
stołówki, wynajmowanie sal na posiedzenia, wynajmowanie 
mieszkań na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej.

(210) 504644 (220) 2019 09 20
(731) ALMAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FREE STYLE
(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary optycz-
ne, okulary korekcyjne, okulary [optyka], okulary przeciwsło-
neczne, okulary antyrefleksyjne, modne okulary, okulary 
do czytania.
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(210) 504854 (220) 2019 09 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świeżo ZNAWCY  - BIEDRONKI -

(531) 26.02.03, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 05.03.14
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plaka-
ty, biuletyny [materiały drukowane], bony towarowe, bony 
upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma 
[periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne, druko-
wane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, 
gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upo-
minkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały 
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje 
drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub 
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne 
[rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice dru-
kowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowa-
nia i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 
29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, prze-
tworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, sma-
lec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, ryby, owoce 
morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, przetwo-
rzone owady i larwy, przetworzone owoce, warzywa i grzy-
by, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki goto-
we, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski 
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski 
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie 
mięsa, desery owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał 
i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy 
[przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto, zboża, 
przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i ener-
getyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, ba-
tony i guma do żucia, chleb, desery gotowe, nugat, chałwa, 
wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania 
gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowa-
nia i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro-
dukty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzie-
nia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakul-
tury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, 
orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, 
wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadal-
ny, świeże nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owoco-
we, wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje 
bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy 

do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie 
orzechów i soi, 35 usługi w zakresie sprzedaży następują-
cych towarów: mięsa i wędlin, zup i wywarów, ekstraktów 
mięsnych, przetworzonych produktów mięsnych, past mię-
snych, pasztetów, smalcu, jaj ptasich i produktów z jaj, olejów 
i tłuszczów, ryb, owoców morza i mięczaków, past rybnych 
i z owoców morza, przetworzonych owadów i larw, prze-
tworzonych owoców, warzyw i grzybów, w tym orzechów 
i nasion roślin strączkowych, galaretek, dżemów, kompotów, 
past owocowych i warzywnych, sałatek gotowych, goto-
wych dań z mięsa, przekąsek z owoców, przekąsek na bazie 
ziemniaków, przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na ba-
zie warzyw, przekąsek na bazie tofu, przekąsek na bazie mię-
sa, deserów owocowych, jogurtowych i mlecznych, mleka, 
nabiału i substytutów nabiału, produktów mlecznych, mleka 
kokosowego do celów kulinarnych, produktów serowarskich, 
ryżu, kasz, soli, przypraw i dodatków smakowych, kaparów, 
kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów, mąki, syro-
pów i melasy, octu, sosów [przypraw], sosów, pikantnych 
sosów, czatnej i past, pesto, zbóż, przekąsek z produktów 
zbożowych, batonów zbożowych i energetycznych, płatków 
śniadaniowych, owsianki i grysiku, czekolady, lodu, lodów 
spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, cukierków, 
batonów i gumy do żucia, chleba, deserów gotowych, nuga-
tu, chałwy, wyrobów cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, su-
chego i świeżego makaronu, klusek i pierogów, dań na bazie 
ryżu, dań gotowych zawierających makaron, ciast do piecze-
nia, gotowania i smażenia oraz mieszanek do jego przygo-
towywania, cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierni-
czych i nadzień, produktów pszczelich, drożdży i zaczynów, 
słodkich polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wy-
robów z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, 
płodów rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych 
i leśnych, świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, 
grzybów, słodu i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spo-
żywczych dla ludzi, siemienia lnianego, sezamu jadalnego, 
świeżych nasion roślin strączkowych, napojów owocowych, 
wód, soków, aromatyzowanych napojów gazowanych, na-
pojów bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów, 
syropów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, na-
pojów na bazie orzechów i soi, alkoholów wysokoprocen-
towych, cydru, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), 
preparatów do produkcji napojów alkoholowych, win, win 
musujących, win alkoholizowanych, wymieszanych napojów 
alkoholowych, usługi eksportu i importu, usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, 
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, 41 usługi w zakresie edukacji i instruktażu, 
publikowanie tekstów (innych niż reklamowe), publikowanie 
książek i czasopism, w tym w postaci elektronicznej, także 
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do po-
brania, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze 
edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno - rozrywkowym, 
organizowanie plebiscytów i konkursów, udostępnianie fil-
mów animowanych, także do pobrania ze strony interneto-
wej, usługi on-line w związku z rozrywką, produkcja i dostar-
czanie informacji i publikacji w zakresie edukacji i rozrywki 
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych, 
usługi organizowania gier i konkursów.
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(210) 505077 (220) 2019 10 01
(731) KHALMATOV ELDAR, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S! SUSHI LOVERS

(531) 24.17.04, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż gotowych dań sushi (rolki, nigiri), 
sprzedaż napojów, gotowych dań, 43 obsługa barmańska 
i kelnerska.

(210) 505161 (220) 2019 10 03
(731) HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 26.01.12, 26.01.04, 26.01.22, 25.01.25, 27.05.05, 
27.05.08

(510), (511) 32 napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, 
piwo, produkty piwowarskie, preparaty do przygotowy-
wania napojów, preparaty do sporządzania likierów, soki 
warzywne, soki owocowe, syropy do napojów, woda gazo-
wana, woda i napoje mineralne, woda stołowa, 33 napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 sprzedaż artykułów spo-
żywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, orga-
nizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządza-
nia przedsiębiorstwami handlowymi, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek), administrowanie i zarzą-
dzanie centrami handlowo - rozrywkowymi, sklepami, punk-
tami usługowymi, gastronomiczno - hotelarskimi, hurtow-
niami, obiektami rozrywkowo - rekreacyjnymi, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, usługi związane z organizacją sie-
ci handlowych, gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na pro-
mocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajmowa-
nie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy to-
warów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, 
usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz da-
nych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, wynaj-
mowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informa-
cji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz 
osób trzecich w sieciach komputerowych oraz w mediach, 
usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, or-
ganizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych 
w celach handlowych, wyceny dotyczące przedsięwzięć 

handlowych, gastronomicznych i hotelowych, organizo-
wanie losowania nagród w celach promocyjnych, prowa-
dzenie salonów samochodowych,, 39 usługi transportowe, 
wypożyczanie pojazdów, prowadzenie parkingów, dostar-
czanie towarów do odbiorców, magazynowanie towarów, 
konfekcjonowanie towarów, usługi biura podróży, usługi 
biura turystycznego, wynajmowanie miejsc parkingowych, 
41 usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, usługi salonów gier, 
kasyn, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, 
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier 
losowych i loterii, organizowanie wystaw i targów z dziedzi-
ny kultury i edukacji, organizowanie festynów, spotkań towa-
rzyskich i okolicznościowych, balów, dyskotek, kursów, po-
kazów, szkoleń, konferencji, kongresów, festiwali filmowych, 
festiwali muzycznych, festiwali o tematyce kulturalnej, semi-
nariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, usługi w zakresie: 
edukacji, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, organizo-
wanie wypoczynku, usługi salonów fitness i klubów zdrowia 
w zakresie poprawy kondycji fizycznej, organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie zarządzania 
restauracjami, kawiarniami, hotelami, sklepami oraz szkole-
niem personelu obsługującego w/w obiekty, usługi galerii 
i salonów wystawienniczych, wynajem sal wyposażonych 
w sprzęt audiowizualny i telefoniczny, publikacje elektronicz-
ne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usłu-
gi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania 
obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i repro-
dukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpo-
wszechnianie, usługi fotograficzne polegające na fotografo-
waniu osób, przedmiotów natury, montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż 
reklamowe, rezerwacja biletów do kin i teatrów, 43 hotele, 
motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastro-
nomiczne, rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach 
i innych podmiotach zajmujących się czasowym zakwatero-
waniem, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wy-
najmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, 
wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, usługi cateringowe, opieka nad dziećmi podczas 
czasowej nieobecności rodziców.

(210) 505162 (220) 2019 10 03
(731) MOSTOWIK MARCIN SMB HYDRO-MAR, Ryczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMB HYDRO-MAR MARCIN MOSTOWIK

(531) 29.01.14, 15.01.99, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie: zarządzania przed-
siębiorstwem produkcyjnym, usługi w zakresie: organizacji 
i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu bu-
dowy, sprzedaż w tym przy użyciu środków telekomunika-
cji i Internetu artykułów spożywczych, odzieży, wyrobów 
tekstylnych, artykułów wyposażenia wnętrz, materiałów 
budowlanych, materiałów instalacyjnych, środków chemicz-
nych, olejów do części maszyn, preparatów i detergentów 
do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparatów do konserwacji 
pojazdów i ich części, preparatów niezbędnych do utrzy-
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mania sprawności pojazdów, profesjonalnych urządzeń 
i narzędzi stanowiących wyposażenie wszelkiego typu sta-
cji naprawczych i diagnostycznych, maszyn budowlanych 
i burzących, pojazdów, części zamiennych do maszyn i urzą-
dzeń, usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji 
eksportowych i importowych, reprezentowanie interesów 
osób trzecich, wydawanie, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, 37 naprawa i konserwacja metalo-
wych wyrobów gotowych, konserwacja i naprawa maszyn 
budowlanych, burzących, pojazdów transportowych, części 
do maszyn budowlanych, burzących, pojazdów transpor-
towych, stacje diagnostyczne maszyn budowlanych, bu-
rzących, pojazdów i ich części zamiennych, serwisowanie 
maszyn budowlanych i pojazdów, usługi budowlane, usłu-
gi instalacyjne w zakresie instalacji: gazowych, sanitarnych, 
wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, 
alarmowych, internetowych, światłowodowych, wypożycza-
nie i dzierżawa maszyn budowlanych, burzących oraz sprzę-
tu budowlanego, 39 transport drogowy towarów, magazy-
nowanie i przechowywanie towarów, przeładunek towarów, 
konfekcjonowanie i sortowanie towarów, usługi logistyczne 
w zakresie transportu, 42 certyfikowanie sprawności części 
składowych maszyn budowlanych, burzących i pojazdów 
transportowych po zrealizowanych naprawach i ich konser-
wacji zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego 
ich sprawność, projektowanie części składowych maszyn 
budowlanych, burzących i pojazdów transportowych na zle-
cenie użytkowników.

(210) 505174 (220) 2019 10 03
(731) DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) (znak słowny)
(540) SMART GAZ
(510), (511) 4 gaz skroplony, gaz ziemny, gaz płynny, paliwo, 
paliwo gazowe, paliwa gazowe, gaz ziemny skroplony.

(210) 505732 (220) 2019 10 17
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CityForum by archicom

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 26.11.05
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama 
za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamo-
wych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa-
nie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie 
materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, pro-
spektów, druków, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie 
o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
przegląd prasy, usługi marketingowe, badania rynkowe 
w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, 
badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub rekla-

mowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicz-
nej w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania ist-
niejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościa-
mi, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowa-
nie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, finansowa 
wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nierucho-
mym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe 
i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności 
deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nad-
zór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków mieszkal-
nych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, 
naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wod-
no- inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, 
instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczanie przed 
wilgocią budynków znajdujących się w budowie, informacja 
budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.

(210) 505778 (220) 2019 10 17
(731) UNIFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Divina sana, natural, fresca

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone jabłka, dżemy, dżemy owo-
cowe, pasta z owoców, pasty do smarowania składające się 
głównie z owoców, przecier jabłkowy, chipsy jabłkowe, płatki 
jabłkowe, jabłka duszone, owoce przetworzone, owoce kon-
serwowane, owoce marynowane, miąższ owoców, krojone 
owoce, przeciery owocowe, owoce w puszkach, mieszanki 
owoców suszonych, owoce konserwowane w słoikach, pro-
dukty z suszonych owoców, 31 nieprzetworzone owoce, 
świeże owoce, świeże owoce organiczne, wytłoki z owoców, 
świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka cukro-
we, 40 przetwarzanie żywności, mielenie żywności, puszko-
wanie żywności, rozdrabnianie żywności, usługi konserwacji 
żywności, zabiegi zabezpieczające żywność przed pleśnią, 
wytłaczanie owoców, przetwarzanie jabłek.

(210) 505790 (220) 2019 10 18
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) MIODZIOLE
(510), (511) 30 chrupki na bazie produktów zbożowych, 
płatki kukurydziane, płatki zbożowe, płatki śniadaniowe.
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(210) 505802 (220) 2019 10 18
(731) Nobel Quest International Limited, Road Town, VG
(540) (znak słowny)
(540) HUNN
(510), (511) 43 usługi w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, tymczasowe zakwaterowanie, usługi kawiarni, usługi 
kafeterii, usługi zakwaterowania na obozy wakacyjne, orga-
nizowanie zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie 
obiektów i wyposażenia kempingowego, stołówki, oferowa-
nie żywności i napojów dla gości, wynajem sprzętu do goto-
wania do celów przemysłowych, wypożyczanie dystrybuto-
rów wody pitnej, usługi restauracyjne, restauracje samoob-
sługowe, snack-bary.

(210) 505813 (220) 2019 10 18
(731) TYSIĄC-MIŚTA MONIKA KRYSTYNA ESTETI MED DENT, 

Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTETI MED DENT

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 kompleksowe usługi stomatologiczne, zabie-
gi z zakresu medycyny estetycznej.

(210) 505816 (220) 2019 10 18
(731) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO- 

-PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK  
SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAL

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, maści kosmetyczne, 
olejki kosmetyczne, pomadki do ust, 5 leki, witaminy, suple-
menty diety, suplementy odżywcze i dietetyczne, produkty 
dietetyczne do celów medycznych, tran, 29 oleje jadalne, 
30 żelki [wyroby cukiernicze], cukierki, lizaki, miód, produkty 
pszczele: pyłek pszczeli, mleczko pszczele, kit pszczeli, pro-
polis, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej 
takich towarów jak: kremy kosmetyczne, maści kosmetyczne, 
olejki kosmetyczne, pomadki do ust, leki, witaminy, suple-
menty diety, suplementy odżywcze i dietetyczne, produkty 
dietetyczne do celów medycznych, tran, oleje jadalne, żel-
ki [wyroby cukiernicze], cukierki, lizaki, miód, pyłek pszczeli, 
mleczko pszczele, kit pszczeli, propolis.

(210) 505825 (220) 2019 10 20
(731) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PĄCZKI & PRECLE

(531) 08.01.10, 08.01.15, 08.01.25, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, pączki, precle, 
35 sprzedaż wypieków i wyrobów cukierniczych, 43 usługi 
w zakresie prowadzenia cukierni, usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, usługi dostarczania żywności i napojów, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem.

(210) 505829 (220) 2019 10 21
(731) JĘDRO WERONIKA BLOVA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Blova
(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 
[kosmetyki], kremy do demakijażu, kremy i balsamy kosme-
tyczne, maski kosmetyczne, masło do ciała, masło do rąk 
i ciała, masło kakaowe do celów kosmetycznych, mleczka 
do demakijażu, mydła i żele, nawilżające balsamy do ciała 
[kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nie-
lecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do stóp, 
nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze serum do skó-
ry, nielecznicze sole do kąpieli, olejki do ciała i twarzy, olejki 
do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała, 
olejki do masażu twarzy, olejki do twarzy, peeling do stóp, pe-
elingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do celów 
kosmetycznych, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złusz-
czające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złusz-
czające do twarzy, perfumowane wody toaletowe, perfumy, 
perfumy w płynie, płyny do demakijażu, płyny kosmetyczne 
do demakijażu, preparaty do demakijażu, preparaty perfu-
meryjne, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [pe-
elingi], preparaty 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 celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów 
kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, sole do kąpieli, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod prysznic, 
nie do celów medycznych, sole zapachowe do kąpieli, środki 
perfumeryjne i zapachowe, tonik do włosów, tonik do wło-
sów [nieleczniczy], toniki [kosmetyki], toniki do rozpylania, 
toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, toniki do twarzy 
[kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki kosme-
tyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, woda per-
fumowana, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do demakijażu, 5 balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, balsamy do celów 
farmaceutycznych, balsamy do użytku medycznego, kremy 
farmaceutyczne, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielę-
gnacji skóry, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], 
kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze balsamy, 
lecznicze balsamy do stóp, lecznicze balsamy do ust, lecz-
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nicze żele do ciała, leczniczy balsam do rąk, olejki lecznicze, 
peelingi [preparaty] do użytku medycznego, sole do kąpieli 
do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole mi-
neralne do kąpieli, toniki [lecznicze], toniki do celów medycz-
nych, toniki do skóry [lecznicze], żele do ciała do użytku far-
maceutycznego, 35 usługi sklepów detalicznych online zwią-
zane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybo-
rami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży’ hur-
towej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
toaletowymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej artykułów kosmetycznych, 44 higiena i pielęgnacja urody.

(210) 505830 (220) 2019 10 21
(731) PUZIA ŁUKASZ CHEMISPO, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chemispo

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 
26.05.04

(510), (511) 7 maszyny wirujące, wentylatory będące czę-
ściami maszyn, dmuchawy będące maszynami, dmuchawy 
elektryczne, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysło-
we, sprężarki, przekładnie do maszyn, pompy, części maszyn 
w postaci łożysk i tulei, sprężarki, zawory, zawory do maszyn, 
koła zębate do maszyn, wały napędowe do maszyn, przekład-
nie do maszyn, sprzęgła do maszyn, mieszalniki, mieszalniki 
dla przemysłu spożywczego, maszyny przetwórcze do użytku 
w przemyśle spożywczym, maszyny do użytku w przemyśle 
chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym oraz spożyw-
czym, urządzenia sprzęgające, mechanizmy napędowe, łań-
cuchy napędowe do maszyn, części maszyn w postaci form 
odlewniczych z metalu i tworzyw sztucznych, części zamien-
ne do wyżej wymienionych maszyn i urządzeń, 35 usługi 
w zakresie reklamy, marketingu, zarządzania działalnością 
gospodarczą oraz usługi konsultingowe w zakresie następu-
jących towarów i usług: maszyny wirujące, wentylatory bę-
dące częściami maszyn, dmuchawy, dmuchawy przemysło-
we, sprężarki, przekładnie do maszyn, pompy, części maszyn 
w postaci łożysk i tulei, sprężarki, zawory, zawory do maszyn, 
koła zębate do maszyn, wały napędowe do maszyn, przekład-
nie do maszyn, sprzęgła do maszyn, mieszalniki, mieszalniki 
dla przemysłu spożywczego, maszyny przetwórcze do użytku 
w przemyśle spożywczym, maszyny do użytku w przemyśle 
chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym oraz spożyw-
czym, urządzenia sprzęgające, mechanizmy napędowe, łań-
cuchy napędowe do maszyn, części maszyn w postaci form 
odlewniczych z metalu i tworzyw sztucznych, części zamien-
ne do wyżej wymienionych maszyn i urządzeń, serwis maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, montaż instalacji maszynowych, 
renowacja maszyn, przegląd maszyn, usługi instalacji maszyn, 
naprawa maszyn przemysłowych, konserwacja maszyn prze-
mysłowych, czyszczenie maszyn, usługi modernizacji i prze-
kształcania maszyn, odnowa maszyn, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
przemysłowych, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicz-

nych, usługi konstrukcyjne, usługi tokarskie, hartowanie metali, 
37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, montaż instalacji 
maszynowych, renowacja maszyn, przegląd maszyn, usługi 
instalacji maszyn, naprawa maszyn przemysłowych, konser-
wacja maszyn przemysłowych, czyszczenie maszyn, usługi 
modernizacji i przekształcania maszyn, odnowa maszyn, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją maszyn i urządzeń przemysłowych, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych insta-
lacji i urządzeń chemicznych, usługi konstrukcyjne, 40 usługi 
tokarskie, hartowanie metali.

(210) 505869 (220) 2019 10 21
(731) PUZIA ŁUKASZ CHEMISPO, Płock
(540) (znak słowny)
(540) CHEMISPO
(510), (511) 7 maszyny wirujące, wentylatory będące czę-
ściami maszyn, dmuchawy będące maszynami, dmuchawy 
elektryczne, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysło-
we, sprężarki, przekładnie do maszyn, pompy, części maszyn 
w postaci łożysk i tulei, sprężarki, zawory, zawory do maszyn, 
koła zębate do maszyn, wały napędowe do maszyn, przekład-
nie do maszyn, sprzęgła do maszyn, mieszalniki, mieszalniki 
dla przemysłu spożywczego, maszyny przetwórcze do użytku 
w przemyśle spożywczym, maszyny do użytku w przemyśle 
chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym oraz spożyw-
czym, urządzenia sprzęgające, mechanizmy napędowe, łań-
cuchy napędowe do maszyn, części maszyn w postaci form 
odlewniczych z metalu i tworzyw sztucznych, części zamien-
ne do wyżej wymienionych maszyn i urządzeń, 35 usługi w za-
kresie reklamy, marketingu, zarządzania działalnością gospo-
darczą oraz usługi konsultingowe w zakresie następujących 
towarów i usług: maszyny wirujące, wentylatory będące czę-
ściami maszyn, dmuchawy będące maszynami, dmuchawy 
elektryczne, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysło-
we, sprężarki, przekładnie do maszyn, pompy, części maszyn 
w postaci łożysk i tulei, sprężarki, zawory, zawory do maszyn, 
koła zębate do maszyn, wały napędowe do maszyn, przekład-
nie do maszyn, sprzęgła do maszyn, mieszalniki, mieszalniki 
dla przemysłu spożywczego, maszyny przetwórcze do użytku 
w przemyśle spożywczym, maszyny do użytku w przemyśle 
chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym oraz spożyw-
czym, urządzenia sprzęgające, mechanizmy napędowe, łań-
cuchy napędowe do maszyn, części maszyn w postaci form 
odlewniczych z metalu i tworzyw sztucznych, części zamien-
ne do wyżej wymienionych maszyn i urządzeń, serwis maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, montaż instalacji maszynowych, 
renowacja maszyn, przegląd maszyn, usługi instalacji maszyn, 
naprawa maszyn przemysłowych, konserwacja maszyn prze-
mysłowych, czyszczenie maszyn, usługi modernizacji i prze-
kształcania maszyn, odnowa maszyn, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
przemysłowych, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicz-
nych, usługi konstrukcyjne, usługi tokarskie, hartowanie metali, 
37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, montaż instalacji 
maszynowych, renowacja maszyn, przegląd maszyn, usługi 
instalacji maszyn, naprawa maszyn przemysłowych, konser-
wacja maszyn przemysłowych, czyszczenie maszyn, usługi 
modernizacji i przekształcania maszyn, odnowa maszyn, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją maszyn i urządzeń przemysłowych, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych insta-
lacji i urządzeń chemicznych, usługi konstrukcyjne, 40 usługi 
tokarskie, hartowanie metali.
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(210) 505905 (220) 2019 10 22
(731) GAWRON KANCELARIA PODATKOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAWRON KANCELARIA PODATKOWA

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 506083 (220) 2019 10 25
(731) MUSIAŁ WOJCIECH GRZEGORZ PIRANUS 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE, Poznań

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.09.01, 03.09.24, 29.01.13
(510), (511) 1 odczynniki do badań i doświadczeń z za-
kresu biologii, chemii, rolnictwa, medycyny, biotechnolo-
gii,, 9 sprzęt i aparatura do badań i doświadczeń z zakresu 
biologii, chemii, rolnictwa, medycyny, biotechnologii, wy-
dawnictwa w wersji elektronicznej, 35 agencje importowo 
- eksportowe, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), foto-
kopiowanie, prowadzenie sklepu i hurtowni wielobranżowej 
przez Internet, prowadzenie sklepu i hurtowni z wyrobami 
rzemiosła artystycznego przez Internet, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, usługi kserograficzne, usługi 
pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług, usługi reklamo-
we, 41 montaż taśm wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line (nieprzesyłalnych), produkcja filmów, produkcja 
filmów dvd, produkcja nagrań video, projekcja filmów, usługi 
reporterskie, rozpowszechnianie filmów, nagrań DVD, na-
grań video, usługi studia nagrań, usługi wydawnicze, usługi 
w zakresie tłumaczeń, 42 administrowanie stronami kompu-
terowymi (sieciowymi), analizy chemiczne, badania bakterio-
logiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie 
i obsługa stron internetowych, projektowanie i tworzenie 
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze 
w dziedzinach biologii, rolnictwa, chemii, biotechnologii, 
usługi graficzne, usługi w zakresie reprodukcji komputero-
wych nośników informacji, reprodukcja zapisanych nośni-
ków informacji.

(210) 506103 (220) 2019 10 27
(731) Dartford Trading Ltd, Dartford, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Realand

(531) 26.11.12, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, czytni-
ki [sprzęt do przetwarzania danych], elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektryczne urzą-
dzenia kontrolno - sterujące, przekaźniki elektryczne, urzą-
dzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowa-
nia czasu.

(210) 506228 (220) 2019 10 29
(731) PALIKOT KAROL PIONIER, Dobrzyniewo Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLEOPONY24

(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 opony, opony pneumatyczne, opony do po-
jazdów, opony do samochodów, opony do motocykli, opo-
ny do autobusów, opony do pojazdów dostawczych, opony 
do pojazdów dwukołowych, opony do pojazdów ciężaro-
wych, opony pneumatyczne do samochodów, opony do po-
jazdów lądowych, opony do pojazdów rolniczych, opony 
do kół pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opo-
ny z kolcami do pojazdów, opony do kół pojazdów leśnych, 
opony pełne do kół pojazdów, opony do kół pojazdów me-
chanicznych, opony z pełnej gumy do kół pojazdów, opony 
z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów na śnie-
gu, opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów 
na lodzie, korpusy opon, bieżnikowane opony, opony rege-
nerowane, bieżniki opon, bieżniki do opon, gumowe bieżni-
ki opon, bieżniki opon gumowe, zewnętrzne powłoki opony 
do opon pneumatycznych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
następujących towarów: opony, opony pneumatyczne, opo-
ny do pojazdów, opony do samochodów, opony do motocy-
kli, opony do autobusów, opony do pojazdów dostawczych, 
opony do pojazdów dwukołowych, opony do pojazdów 
ciężarowych, opony pneumatyczne do samochodów, opo-
ny do pojazdów lądowych, opony do pojazdów rolniczych, 
opony do kół pojazdów, opony do pojazdów mechanicz-
nych, opony z kolcami do pojazdów, opony do kół pojazdów 
leśnych, opony pełne do kół pojazdów, opony do kół pojaz-
dów mechanicznych, opony z pełnej gumy do kół pojazdów, 
opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów 
na śniegu, opony z kolcami wspomagające przyczepność 
pojazdów na lodzie, korpusy opon, bieżnikowane opony, 
opony regenerowane, bieżniki opon, bieżniki do opon, gu-
mowe bieżniki opon, bieżniki opon gumowe, zewnętrzne 
powłoki opony do opon pneumatycznych.

(210) 506235 (220) 2019 10 29
(731) CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) JULLS
(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 
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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], 
obuwie, odzież, odzież gimnastyczna, opaski na głowę, paski 
[odzież], pelerynki, piżamy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, 
stroje plażowe, swetry, szale, szaliki.

(210) 506236 (220) 2019 10 29
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) LINATRA
(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) 506612 (220) 2019 11 09
(731) PIEPIÓRKA KAROL JÓZEF, Juszkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HiSoQ

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 oprogramowanie, utrwalone na nośnikach in-
formacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualnej, multimedialne i fotograficzne, aparatura i kable 
do współpracujących ze sobą urządzeń w celu odtwarzania 
dźwięku, przyrządy miernicze, wskaźniki, kontrolery, urzą-
dzenia do badań naukowych, dydaktyczne i symulatory.

(210) 506660 (220) 2019 11 12
(731) KOZYRA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE ESKA, Nowa Osada
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 30 kasza gryczana prażona i nieprażona, płatki 
gryczane, mąka gryczana, mąka kukurydziana, ziemniacza-
na, ryż, płatki ryżowe, płatki jaglane, płatki kukurydziane, 
kasza kukurydziana, kasza spożywcza, kuskus, przetworzo-
ne ziarna zbóż, kasza jaglana, kasza jęczmienna, makarony, 
35 organizacja i promocja dla osób trzecich sprzedaży hur-
towej, sprzedaży detalicznej, koncesjonowanie dóbr i usług, 

pośrednictwo w zakresie wyszukiwania partnerów handlo-
wych, usługi reklamowe za pośrednictwem telefonu, radia, 
telewizji i przez sieć Internet, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, organizowanie wystaw, targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, agencje informacji handlowej, 
zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 39 pakowanie i konfekcjonowanie produktów 
rolnych, tworzenie zestawów z różnej gamy produktów rol-
nych, dostarczanie produktów zbożowych, usługi transportu 
samochodami.

(210) 506674 (220) 2019 11 12
(731) RADUCKI ROBERT OPIUME-BIS SPÓŁKA CYWILNA, 

Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCH!

(531) 02.09.01, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, metale szla-
chetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, 
wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, biżuteria, 
kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, ob-
rączki[biżuteria], bransoletki[biżuteria], pierścionki, łańcusz-
ki[biżuteria], medaliony, krzyżyki[biżuteria], naszyjniki, spinki 
do mankietów, zawieszki[biżuteria], sygnety, broszki[biżu-
teria], 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz inter-
netowej towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie 
szlachetne i półszlachetne, perły, metale szlachetne i półsz-
lachetne, ich stopy oraz imitacje, zegarki, pudełka na biżu-
terię i pudełka na zegarki, usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży, zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, promowanie sprzedaży za po-
średnictwem programów lojalnościowych dla klientów, mar-
keting handlowy, administrowanie sprzedażą, w tym sprze-
dażą wysyłkową, usługi zarządzania sprzedażą i bazą klien-
tów, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlo-
wej, udostępnianie analiz sprzedaży, konsultacje w zakresie 
technik sprzedaży i programów sprzedaży, informacje na te-
mat metod sprzedaży, zarządzanie personelem zajmującym 
się sprzedażą i marketingiem, organizacja i obsługa wystaw 
i targów w celach handlowych i reklamowych, usługi bada-
nia rynku, 36 usługi agencji nieruchomości, usługi wyceny 
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, kupno, sprzedaż, dzierżawa i wynajem nieruchomo-
ści, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i handlowych, 
usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościa-
mi, mieszkaniami, działkami, lokalami użytkowymi i handlo-
wymi, w tym w zakresie kupna-sprzedaży, zamiany, wynaj-
mu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
prowadzenie inwestycji kapitałowych w zakresie nierucho-
mości, wycena biżuterii, 37 naprawa wyrobów jubilerskich, 
polerowanie biżuterii, ponowne oprawianie biżuterii, opra-
wa kamieni szlachetnych, 40  usługi szlifierskie, obróbka 
metali szlachetnych, pozłacanie, posrebrzanie, platerowanie, 
powlekanie, usługi grawerskie w zakresie biżuterii, 43 usługi 
hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwatero-
waniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, domach 
wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związa-
ne z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, 
kawiarniach, karczmach, restauracjach, stołówkach, przygo-
towywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa - katering, 
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, 
balów na zlecenie osób trzecich polegająca na zaopatrze-
niu w żywność i napoje, wynajmowanie sali na posiedzenia 



24 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT7/2020

wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: 
telefax, komputer, Internet, dokonywanie rezerwacji restau-
racji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, informacja o usługach restau-
racyjnych, organizacja przyjęć weselnych (żywność i napo-
je), przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla 
turystów, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie 
jedzenia i napojów, stołówki, usługi barów i restauracji, usługi 
kateringowe, usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, usługi w zakresie dostarczania napojów.

(210) 506767 (220) 2019 11 14
(731) MATUSZ PAWEŁ MPEXPERTBUD EKSPERTYZY 

BUDOWLANE, Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MP expertbud

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi in-
spekcji budowlanej w trakcie prac budowlanych, doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), usługi nadzoru budowla-
nego w zakresie projektów budowlanych, 42 projektowanie 
konstrukcji, projektowanie budowlane, projektowanie tech-
niczne, projektowanie budynków, projektowanie wizualne, 
projektowanie architektoniczne, projektowanie rurociągów, 
projektowanie urbanistyczne, projektowanie techniczne 
i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii budow-
lanej, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, 
usługi doradcze związane z projektowaniem budynków 
i konstrukcji, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi 
inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynie-
ryjne w zakresie architektury, usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania, analiza projektów budowlanych, opiniowa-
nie projektów z zakresu inżynierii budowlanej, usługi inży-
nieryjne w zakresie technologii budowlanej.

(210) 506798 (220) 2019 11 14
(731) GRABALSKI, KEMPIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GKW Grabalski, Kempiński i Wspólnicy
(510), (511) 35 audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, au-
dyt działalności gospodarczej, 41 szkolenia z zakresu świad-
czenia usług prawnych, 45 usługi prawne, usługi wsparcia 
prawnego, mediacje (usługi prawne), usługi informacji 
prawnej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi praw-
ne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne 
świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi praw-
ne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi związane 
z przeniesieniem tytułu własności, usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi rejestra-
cyjne (prawne), usługi prawne pro bono, monitorowanie 
znaków towarowych (usługi prawne), usługi w zakresie al-
ternatywnego rozstrzygania sporów (usługi prawne), usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.

(210) 506803 (220) 2019 11 15
(731) WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Plus Wrocław Bielany
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania ho-
telowego, rezerwacja miejsca w hotelach, świadczenie usług 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostęp-
nianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, 
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclego-
wych w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji 
pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowa-
nia w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, 
zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(210) 506804 (220) 2019 11 15
(731) MAIN Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Q HOTEL
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania ho-
telowego, rezerwacja miejsca w hotelach, świadczenie usług 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostęp-
nianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, 
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclego-
wych w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji 
pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowa-
nia w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, 
zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(210) 506805 (220) 2019 11 15
(731) RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Kraków
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania ho-
telowego, rezerwacja miejsca w hotelach, świadczenie usług 
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w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostęp-
nianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, 
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclego-
wych w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji 
pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowa-
nia w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, 
zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(210) 506806 (220) 2019 11 15
(731) WYGRANA Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Plus Kraków
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania ho-
telowego, rezerwacja miejsca w hotelach, świadczenie usług 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostęp-
nianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, 
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclego-
wych w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji 
pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowa-
nia w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, 
zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(210) 506816 (220) 2019 11 15
(731) KATOWICE Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Plus Katowice
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania ho-
telowego, rezerwacja miejsca w hotelach, świadczenie usług 
w zakresie rezerwacji, zakwaterowania w hotelach, udostęp-
nianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, 
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclego-
wych w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji 
pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowa-
nia w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, 
zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(210) 506822 (220) 2019 11 15
(731) HUMAN CRAFT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI Craft SUSHI ONLINE

(531) 11.01.06, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 
30 ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, dania gotowe i wytrawne przekąski, sushi, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 506826 (220) 2019 11 15
(731) SZPULAK ANDRZEJ SANCO, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kiełbasa i Szynka

(531) 03.04.18, 03.04.20, 27.05.01, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, smalec, mięso konserwowane.

(210) 506830 (220) 2019 11 15
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starazolin
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(531) 02.09.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 507000 (220) 2019 11 21
(731) POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lekkoatletyka dla każdego!

(531) 27.05.01, 02.05.08, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenia sportowe.

(210) 507064 (220) 2019 11 22
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BiLARD
(510), (511) 30 cukierki, trufle, karmelki, czekolady, czeko-
ladki, bomboniery, batony, pianka w czekoladzie, ciasteczka, 
marcepanki, lody spożywcze, pralinki.

(210) 507151 (220) 2019 11 18
(731) FEDOROWICZ JACEK JACKART DESIGN, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMP MEDIC

(531) 05.03.13, 01.15.15, 24.13.09, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, maści, nielecz-
nicze, kremy kosmetyczne, szampony, żele pod prysznic, 
mydła, balsamy do ciała, sole do kąpieli, ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, 5 kremy lecznicze, napoje stoso-
wane w lecznictwie, ekstrakty roślinne do celów farmaceu-
tycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 29 oleje 
spożywcze, oleje roślinne do celów spożywczych, 30 kawa, 
herbata, czekolada, ciastka, słodycze, cukierki, słodycze 
do żucia, lizaki, miód, mąka roślinna, makarony, 31 nasiona ro-
ślin, nasiona nieprzetworzone, kwiaty suszone, liście suszone, 
35 oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu detalicznego, 
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysył-
kowej dotyczącej: kosmetyków do pielęgnacji skóry, maści, 
nieleczniczych, kremów kosmetycznych, szamponów, żeli 
pod prysznic, mydeł, balsamów do ciała, soli do kąpieli, eks-
traktów ziołowych do celów kosmetycznych, kremów lecz-
niczych, napojów stosowanych w lecznictwie, ekstraktów 
roślinnych do celów farmaceutycznych, ekstraktów zioło-
wych do celów medycznych, olejów spożywczych, olejów 

roślinnych do celów spożywczych, kawy, herbaty, czekolady, 
ciastek, słodyczy, cukierków, słodyczy do żucia, lizaków, mio-
du, mąki roślinnej, makaronów, nasion roślin, nasion nieprze-
tworzonych, kwiatów suszonych, liści suszonych.

(210) 507186 (220) 2019 11 25
(731) GOLD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) Gold Finance
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej finansowej, usługi dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi do-
radztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością 
gospodarczą finansową, usługi doradztwa specjalistycznego 
w sprawach działalności gospodarczej finansowej, usługi 
agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wize-
runku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi po-
zyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości 
i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama 
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii 
publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, po-
kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie 
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych 
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, po-
wielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, 
audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodar-
czej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wy-
cena działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej, 
36 usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz ubez-
pieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych 
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków 
własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków finanso-
wych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporzą-
dzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nierucho-
mości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność 
finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradz-
two finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów war-
tościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów 
wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu 
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji 
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, kon-
sumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży 
na raty, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem rucho-
mym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, 
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w trans-
akcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych 
i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi 
w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, 
ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa, 
ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powier-
nicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekono-
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miczno - finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i pu-
blikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji 
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, 
zarządzanie finansami, prowadzenie rachunków finanso-
wych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat 
terminowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, makler-
stwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, 
agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednic-
twa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi obsługi wy-
najmu nieruchomości, 41 usługi dotyczące organizowania 
szkoleń o tematyce finansowo - ekonomicznej i prawniczej, 
edukacja, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, do-
skonalenie zawodowe, publikowanie tekstów i książek eko-
nomicznych i prawniczych, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków o tematyce ekonomicznej i prawniczej, 
obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-li-
ne, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, zjazdów.

(210) 507188 (220) 2019 11 25
(731) GOLD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) goldfinance eksperci finansowi

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej finansowej, usługi dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi do-
radztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością 
gospodarczą finansową, usługi doradztwa specjalistycznego 
w sprawach działalności gospodarczej finansowej, usługi 
agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wize-
runku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi po-
zyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości 
i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama 
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii 
publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, po-
kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie 
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych 
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, po-
wielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, 
audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodar-
czej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wy-
cena działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej, 
36 usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz ubez-
pieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych 
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków 

własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków finanso-
wych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporzą-
dzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nierucho-
mości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność 
finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradz-
two finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów war-
tościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów 
wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu 
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji 
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, kon-
sumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży 
na raty, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem rucho-
mym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, 
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w trans-
akcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych 
i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi 
w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, 
ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa, 
ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powier-
nicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekono-
miczno - finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i pu-
blikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji 
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, 
zarządzanie finansami, prowadzenie rachunków finanso-
wych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat 
terminowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, makler-
stwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, 
agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednic-
twa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi obsługi wy-
najmu nieruchomości, 41 usługi dotyczące organizowania 
szkoleń o tematyce finansowo - ekonomicznej i prawniczej, 
edukacja, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, do-
skonalenie zawodowe, publikowanie tekstów i książek eko-
nomicznych i prawniczych, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków o tematyce ekonomicznej i prawniczej, 
obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-li-
ne, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, zjazdów.

(210) 507269 (220) 2019 11 26
(731) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAFIL EST. 1917

(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, spoiwa do zapraw i gip-
su, spoiwa olejowe, żywice nieprzetworzone, utwardzacze 
do żywic epoksydowych, preparaty do odtłuszczania sto-
sowane w procesach produkcyjnych, 2 farby zewnętrzne 
i wewnętrzne w tym farby do metalu i do betonu, farby 
dekoracyjne, gruntowe, antykorozyjne, akrylowe, olejne, 
antystatyczne, powłoki akrylowe, farby akwarelowe, lakie-
ry i emalie epoksydowe, winylowe, wodorozcieńczalne, 
silikonowe, ftalowo-karbamidowe, emalie ftalowe, farby 
alkidowe, lakiery poliuretanowe, preparaty w postaci farby, 
emalie w postaci farb, emalie do malowania, pokosty i la-



28 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT7/2020

kiery, utrwalacze, spoiwa do farb i lakierów, żywice natural-
ne w stanie surowym, żywice epoksydowe do pokrywania 
ścian, żywice naturalne do użytku w produkcji substancji 
klejących, pokostów i lakierów, rozcieńczalniki do farb, fo-
lie metalowe do stosowanie w malarstwie i dekorowaniu, 
taśmy antykorozyjne, 17 farby i lakiery izolacyjne, żywice 
półprzetworzone, taśmy izolacyjne.

(210) 507311 (220) 2019 11 27
(731) GNACH-OLEJNICZAK IWONA UNIDENT UNION I&II, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ILLUSTRE
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, środki toaletowe, środki perfumeryjne, środki 
zapachowe, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosme-
tyków, kosmetyki do makijażu, preparaty do demakijażu, 
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty 
do pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, farby do wło-
sów, pianki, żele, pasty i płyny do stylizacji włosów, środki 
do higieny jamy ustnej, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
mydła i żele, nielecznicze preparaty do kąpieli, nielecznicze 
sole do kąpieli, preparaty do higieny intymnej, preparaty 
do depilacji i golenia, wosk kosmetyczny, preparaty do ochro-
ny przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty 
po opalaniu do celów kosmetycznych, preparaty kosmetycz-
ne do oczyszczania skóry, bawełniane płatki kosmetyczne, 
patyczki z watą do celów kosmetycznych, świece do masażu 
do celów kosmetycznych, sztuczne rzęsy, sztuczne paznok-
cie, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, naklejane 
ozdoby do paznokci, 4 świece, świece okolicznościowe, 
świece zapachowe, świece zapachowe aromaterapeutycz-
ne, 5 preparaty i artykuły higieniczne, mydła i detergenty 
lecznicze i odkażające, preparaty terapeutyczne do kąpieli, 
sole do kąpieli mineralnych, lecznicze środki do higieny jamy 
ustnej, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryj-
nymi, wchłaniające artykuły higieniczne, preparaty przeciw 
oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, środki 
do higieny intymnej, plastry, opatrunki medyczne, materiały 
opatrunkowe, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, 
lecznicze świece do masażu, 44 usługi kosmetyczne, konsul-
tacje dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące ko-
smetyków, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi salonów 
piękności, usługi salonów fryzjerskich, usługi spa, usługi me-
dycyny estetycznej, usługi wolumetrii, usługi chirurgii ko-
smetycznej i plastycznej.

(210) 507318 (220) 2019 11 28
(731) SIDWOOL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z para-
solami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie arty-

kułów odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakryciami głowy.

(210) 507351 (220) 2019 11 28
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.05.99
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-
-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów 
on-line, oprogramowanie do przetwarzania płatności elek-
tronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez 
osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, opro-
gramowanie do potwierdzania tożsamości, oprogramowa-
nie zabezpieczające, aplikacje mobilne do przetwarzania 
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób 
trzecich i przez osoby trzecie, aplikacje mobilne do uwie-
rzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamo-
ści, aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatnicze, 
oprogramowanie komputerowe przeznaczone do obsługi 
transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, 
sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne 
lub kulturalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi 
transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, 
sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne 
lub kulturalne, publikacje elektroniczne do pobrania, 
35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji 
transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas 
sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni re-
klamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogło-
szeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-
-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe 
i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udo-
stępnianiu witryny internetowej w światowej sieci kompu-
terowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować 
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać 
status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, za-
wierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online 
w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny onli-
ne z tym związane, usługi promocyjne polegające na do-
starczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platfor-
my sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające 
na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej 
platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: 
dostawy towarów, śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, 
zniżek lub podwyższenia jakości obsługi, pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udo-
stępnianiu witryny internetowej w światowej sieci kompu-
terowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować 
i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, 
sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne 
lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz realizować 
zlecenia i zamówienia handlowe i dokonywać transakcji 
w tym zakresie, usługi sprzedaży biletów zawarte w tej kla-
sie, usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywko-
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wych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyj-
nych, rekreacyjnych lub kulturalnych, aukcje publiczne, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, reklama on-line, opra-
cowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów rekla-
mowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamo-
wej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, 
wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunika-
cyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towa-
rów, usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw 
i targów dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż 
opinii publicznej, badania i analizy marketingowe, zarzą-
dzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące 
działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działal-
ności gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działal-
ności gospodarczej, zarządzanie handlowe w zakresie kon-
cesjonowania dóbr i usług dla osób trzecich, gromadzenie 
informacji i badania odnoszące się do działalności gospo-
darczej, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja 
i systematyzacja danych w komputerowych bazach da-
nych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach da-
nych dla osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wy-
dajności pracy, kopiowanie dokumentów, usługi w zakresie 
maszynopisania, usługi agencji importowo eksportowych, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług 
z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnic-
twa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemy-
słu chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmetyków, 
przemysłu farmaceutycznego, dietetyki, dziedziny wetery-
narii i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroniki, 
telekomunikacji, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu 
towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, 
mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i napo-
jów, przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholo-
wych, elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodar-
stwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, 
artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt 
i akcesoriów dla zwierząt, usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, 
sportu, rekreacji lub turystyki, obsługa zleceń zakupów, po-
moc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu 
w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów 
on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany to-
warów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie po-
równywania cen, usługi w zakresie porównywania i oma-
wiania produktów/usług, przygotowywanie i rozpowszech-
nianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, 
jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowanie 
i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, obsługa progra-
mów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych 
baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-li-
ne w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, 
doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych 
usług, usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, 36 usługi finansowe, przelewy i transakcje finansowe 
oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie 
funduszy, przelew funduszy na zakup towarów za pośred-
nictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwa-
rzanie płatności elektronicznych, usługi w zakresie elektro-
nicznych płatności, usługi przekazywania pieniędzy za po-
średnictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, 
usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe, usłu-
gi leasingowe, faktoring, finansowanie zakupów w formie 

leasingu, usługi kredytowe, usługi kredytów odnawialnych, 
usługi płatnicze polegające na udostępnianiu limitu środ-
ków z koniecznością ich zwrotu przelewy i transakcje finan-
sowe oraz usługi płatnicze, ubezpieczenia, ocena sytuacji 
finansowej i wystawianie raportów kredytowych, rating 
wiarygodności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej, 
usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie 
ratingów kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie da-
nych finansowych oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdza-
nia ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi w zakresie 
ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, pobieranie 
płatności za towary i usługi, usługi w zakresie wirtualizowa-
nych kart płatniczych, zapewnianie pożyczek ratalnych, or-
ganizowanie sprzedaży ratalnej towarów, pośrednictwo 
w zakresie zakupu na raty, finansowanie zakupów na raty, 
38 usługi telekomunikacyjne, transmisja danych, obrazów 
i/lub dźwięku drogą kablową, przez satelitę, sieci kompute-
rowe, telefon, sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami 
lub przez inne media do transmisji, wspomagane kompute-
rowo transmisje wiadomości i obrazów, łączność za po-
średnictwem sieci światłowodowych, usługi w zakresie wy-
syłania wiadomości, usługi telekonferencyjne, usługi fakso-
we i telefoniczne, obsługa on-line blogów, forów, fotogale-
rii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu 
transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy 
użytkownikami, zapewnianie multimedialnej przestrzeni 
on-line gdzie osoby trzecie mogą kopiować na serwer 
(upload), mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oce-
niać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub 
audio, obsługa systemów on-line umożliwiających użyt-
kownikom stron internetowych kopiowanie na serwer ocen 
i komentarzy o innych użytkownikach tej samej strony in-
ternetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji han-
dlowych, transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiado-
mości, informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwię-
kowych, usługi w zakresie nadawania programów, usługi 
agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu do baz da-
nych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych i In-
ternetu, usługi dostawców usług internetowych, usługi 
portali internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomuni-
kacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące 
wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezer-
wacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji bile-
tów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozryw-
kowe, usługi informacyjne dotyczące wydarzeń rozrywko-
wych, sportowych, muzycznych, rekreacyjnych lub kultu-
ralnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji biletów 
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, mu-
zyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, usługi wy-
dawnicze, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, organizacja szkoleń, organizacja konferencji, 
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projek-
towanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kom-
puterowego, oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie 
wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowe-
go, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, in-
formatycznych systemów marketingowych dostępnych 
przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w za-
kresie obsługiwania sklepów online, usługi komputerowe, 
mianowicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozryw-
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kowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, eduka-
cyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te 
wydarzenia w ramach serwisu internetowego, oprogramo-
wanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów 
online, w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wy-
darzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, 
edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, projektowanie sys-
temów informatycznych związanych z finansami, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego 
przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelnia-
nia, oprogramowanie jako usługa do przetwarzania płatno-
ści elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich 
i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania 
jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa, 
projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja opro-
gramowania komputerowego i rozwiązań internetowych, 
uaktualnianie i instalacja oprogramowania komputerowe-
go, analizy systemów komputerowych, usługi pomocy 
technicznej, wykrywanie i usuwanie błędów z oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting, 
zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla 
osób trzecich, projektowanie i udoskonalanie systemów 
płatności elektronicznych oraz przetwarzania elektronicz-
nego transferu funduszy, projektowanie i udoskonalanie 
procesów weryfikacji użytkowników on-line, projektowa-
nie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych 
(API), projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron 
serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, 
administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymy-
wanie w imieniu osób trzecich informatycznych systemów 
marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie 
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych 
przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych w imieniu osób trzecich, chmura obliczeniowa, usługi 
dostawcy hostingu w chmurze, informacja, doradztwo 
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 
45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytel-
nianie danych dotyczących tożsamości osoby.

(210) 507380 (220) 2019 11 29
(731) CROQUE&BEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROQUE & BEER

(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.03.13, 26.04.01, 11.01.01
(510), (511) 30 kanapki, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 
43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne.

(210) 507412 (220) 2019 11 29
(731) DĄBROWSKI WALDEMAR, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) KOGNI COACHING
(510), (511) 35 pomoc i doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, przeprowadzanie testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, konsultacje w zakresie zarządzania firmą 
w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 trening oso-
bisty [szkolenie], coaching, doradztwo zawodowe i coaching 
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], coaching w zakresie 
życia osobistego [life coaching], szkolenia związane z finan-
sami, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life co-
achingu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, na-
uczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, nauczanie, szko-
lenia biznesowe, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, 
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi 
szkoleniowe dla biznesu, szkolenia dla dorosłych, szkolenia 
personelu, doradztwo w zakresie szkoleń, trening rozwoju 
osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne w za-
kresie rozwoju duchowego, kursy rozwijające umiejętności 
konsultacyjne.

(210) 507434 (220) 2019 12 02
(731) MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Montello krem orzechowo-czekoladowy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 507463 (220) 2019 12 02
(731) SWEET MILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLY SPREAD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01, 
26.11.14

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
bułki, chleb, batony zbożowe i energetyczne, rurki waflowe 
[ciastka], jadalne wafle, wafle czekoladowe, wafelki [artykuły 
spożywcze], kremy czekoladowe, kremy bawarskie, kremy 
budyniowe custard [pieczone desery], kremy na bazie kakao 
w postaci past do smarowania, kremy na bazie orzechów, 
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pasty czekoladowe do smarowania, kremy czekoladowe 
do smarowania, wyroby piekarnicze zawierające kremy, wy-
roby piekarnicze, owoce w polewie czekoladowej, cukierki, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.

(210) 507581 (220) 2019 12 03
(731) DEMKOWICZ JANUSZ DEBIES, Orelec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drezyny Rowerowe 108

(531) 27.05.01, 27.07.01, 02.01.17, 18.01.11
(510), (511) 12 drezyny, drezyny kolejowe, lądowe pojazdy 
i środki transportu, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa dre-
zyn rowerowych, 39 wynajem drezyn rowerowych.

(210) 507586 (220) 2019 12 03
(731) SKOLIMOWSKI MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE 
SKOLIMOWSKI, Gołębiewo Wielkie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P.P.H.U. SKOLIMOWSKI

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, studnie wo-
domierzowe, zbiornik na wody opadowe, szamba plastiko-
we, przepompownie, zbiorniki plastikowe.

(210) 507704 (220) 2019 12 06
(731) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Qmed Kinesio Tape
(510), (511) 5 medyczne taśmy spinające, taśmy klejące 
do celów medycznych, dwustronne taśmy klejące do ce-
lów medycznych, 10 artykuły medyczne w postaci bandaży 
i opasek elastycznych, 44 usługi fizjoterapii, w tym z wyko-
rzystaniem medycznych taśm klejących.

(210) 507742 (220) 2019 12 06
(731) FUNDACJA POLSKA PRZEDSIĘBIORCZA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) POLSKA przedsiębiorcza

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.15, 01.17.11
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, agencja public 
relations, analiza trendów biznesowych, audyt działalności 
gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej, audyt finansowy, badania projektów dotyczą-
cych działalności gospodarczej, badania rynkowe i analiza 
badań rynkowych, badania rynku i badania marketingowe, 
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, biznesowe 
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące 
organizowania działalności gospodarczej, doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 
informacja o działalności gospodarczej, informacje i opinie 
ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, ogłoszenia 
drobne, organizacja działalności gospodarczej, organizacja 
i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja i prze-
prowadzanie imprez reklamowych, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do-
radztwo biznesowe], rozlepianie plakatów reklamowych, 
pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, po-
moc i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pozyski-
wanie i systematyzacja danych związanych z działalnością 
gospodarczą, produkcja materiałów reklamowych, produk-
cja materiałów reklamowych i reklam, publikowanie mate-
riałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama onli-
ne za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
reklama na billboardach elektronicznych, reklama w pra-
sie popularnej i profesjonalnej, sporządzanie sprawozdań 
finansowych, tworzenie tekstów reklamowych, udzielanie 
porad dla konsumentów o produktach, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania biznesowego, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
38 agencje informacyjne, dostarczanie wiadomości drogą 
elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych w dro-
dze transmisji elektronicznej, dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem środków elektronicznych, dostarczanie 
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, 
komputerowe przesyłanie danych, łączność poprzez sieci 
komputerowe i dostęp do Internetu, poczta elektroniczna 
i skrzynki pocztowe, telekomunikacja, udostępnianie inter-
netowego forum dyskusyjnego, wynajem modemów, usłu-
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gi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi 
telekomunikacyjne], 41 doradztwo zawodowe, edukacja, 
fotografia, fotoreportaże, gimnastyka (instrukcje), informa-
cja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, 
nagrywanie na taśmach wideo, organizacja i prowadzenie 
balów, organizacja webinariów, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizowanie balów, organizowanie i ob-
sługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji 
i seminariów, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, produkcja filmów na taśmach 
wideo, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie 
imprez rozrywkowych, publikowanie książek i czasopism 
elektronicznych online, publikowanie książek, publikowa-
nie tekstów, seminaria, studia filmowe, usługi studia nagrań, 
produkcja filmów na taśmach video, tłumaczenia, usługi 
pisania tekstów, usługi reporterskie, organizacja wystaw 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], pisanie scenariuszy, pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, 45 agencje pośred-
nictwa w zawieraniu znajomości, badania prawne, rejestro-
wanie nazw domen, doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, licencjonowanie programów komputerowych, 
licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, 
eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autor-
skiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], licencjo-
nowanie programów komputerowych [usługi prawne], re-
jestrowanie nazw domen [usługi prawne], usługi pomocy 
w sprawach spornych, licencjonowanie własności intelek-
tualnej, konsultacje z zakresu zarządzania własnością inte-
lektualną, doradztwo związane z zarządzaniem własnością 
intelektualną i prawami autorskimi, wypożyczanie odzieży, 
zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie prawami wła-
sności przemysłowej i prawami autorskimi.

(210) 507746 (220) 2019 12 06
(731) AERECO WENTYLACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AXIS
(510), (511) 11 systemy wentylacji, systemy wentylacji poża-
rowej, instalacje do filtracji powietrza, instalacje do klimaty-
zacji, wyciągi powietrza, systemy oddymiania, systemy prze-
ciw zadymianiu, regulatory wydatku powietrza, nawiewniki, 
kratki wywiewne, kratki wyciągowe, elementy systemów 
wentylacyjnych, oddymiających, przeciw zadymianiu, klapy 
przeciwpożarowe, klapy wentylacyjne, klapy dymowe, klapy 
dymowo - wentylacyjne, zawory odcinające, klapy upustowe, 
aparatura do wentylacji, wentylatory, klimatyzatory, urządze-
nia klimatyzacyjne, urządzenia elektryczne do ogrzewania, 
grzejniki, instalacje, aparatura lub urządzenia do oddymiania 
lub przeciw zadymianiu, urządzenia lub aparatury oczysz-
czające powietrze, urządzenia lub aparatury zabezpieczające 
powietrze przed zanieczyszczeniem, 17 kurtyny dymowe.

(210) 507748 (220) 2019 12 06
(731) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Se

(531) 02.09.04, 27.05.01
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, oku-
lary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyj-
ne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczew-
ki optyczne, akcesoria do okularów, oprawki do okularów, 
futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki do okularów, 
sznurki do okularów, przyrządy i urządzenia optyczne dla 
celów badawczych i poznawczych, urządzenia i przyrządy 
do astronomii, teleskopy, lunety, lunety celownicze do broni 
palnej, mikroskopy, szkła powiększające, lasery, filtry optycz-
ne, obiektywy optyczne, futerały na urządzenia optyczne, 
soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, 35 salony 
optyczne, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym 
także przez Internet artykułów optycznych, artykułów me-
dycznych o przeznaczeniu okulistycznym, okularów, szkieł 
i oprawek do okularów, soczewek kontaktowych, płynów 
do soczewek kontaktowych, okularów przeciwsłonecznych 
oraz okularów korekcyjnych, dodatków do odzieży, akceso-
riów do okularów, biżuterii, sprzętu optycznego, akcesoriów 
okulistycznych, oraz sprzętu do diagnozy medycznej w oku-
listyce dla gabinetów okulistycznych i zakładów optycznych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii 
publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, po-
kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi jako zarządzanie ba-
zami danych, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych 
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami.

(210) 507750 (220) 2019 12 06
(731) LICHWIARZ KRZYSZTOF, Chotomów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MBG MEDIA BROKER GROUP

(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 35 administracja biznesowa w zakresie trans-
portu i dostaw, doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, przetwarzanie danych do celów admi-
nistracyjnych, administrowanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodar-
czą, nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób 
trzecich, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trze-
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cich, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, doradztwo i zarządzanie biznesowe 
w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, po-
moc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowa-
dzenia ich interesów, pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w działalności han-
dlowej dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu sprawami 
biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębior-
stwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządza-
niu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc 
w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw han-
dlowych: usługi sprzedaży energii, usługi sprzedaży paliw 
gazowych w systemie sieciowym, 36 informacja finansowa, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, obrót 
towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, usługi 
finansowania, usługi inwestycyjne, administrowanie finan-
sami, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, 
alokacja aktywów, badania finansowe w dziedzinie zarządza-
nia ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, doradztwo 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], opraco-
wywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, obsługa 
zleceń stałych, niezależne doradztwo w zakresie planowania 
finansowego, maklerstwo, pośrednictwo w usługach finan-
sowych, udostępnianie papierów wartościowych, transak-
cje finansowe, pozyskiwanie funduszy dla uniwersytetów, 
udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem internetu 
w dziedzinie inwestycji finansowych, udzielanie informacji 
związanych z powiernictwem w zakresie terminowych kon-
traktów finansowych, usługi finansowe z zakresu zarządzania 
majątkiem, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, za-
rządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe 
funduszami powierniczymi, zarządzanie finansowe w zakre-
sie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwo-
jowego, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, 
szacowanie strat, ubezpieczenie reasekuracyjne, ubezpie-
czenia od wypadków samochodowych, wyceny finansowe 
dla celów ubezpieczenia, usługi wyceny, uregulowania i za-
spokajania roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie umów 
ubezpieczeniowych innych niż na życie, zawieranie ubezpie-
czeń w dziedzinie ubezpieczeń od odpowiedzialności zawo-
dowej, zawieranie ubezpieczeń transportowych, zawieranie 
ubezpieczeń majątkowych, administrowanie działalnością 
ubezpieczeniową, administrowanie planami ubezpieczenio-
wymi, agencje ubezpieczeniowe, badania dotyczące ubez-
pieczeń, agencje ubezpieczeń na życie, doradztwo finan-
sowe i ubezpieczeniowe, badania w zakresie ubezpieczeń, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, gwarancje 
ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, prywatne 
ubezpieczenia zdrowotne, pośrednictwo w usługach do-
radczych w zakresie ubezpieczeń, świadczenie usług ubez-
pieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, skompu-
teryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, 
udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, udzielanie 
informacji związanych z pośrednictwem w zakresie ubez-
pieczeń na życie, udzielanie informacji online dotyczących 
ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub internetu, 
usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, usługi do-
tyczące ubezpieczeń gwarancji, usługi doradztwa związa-
ne z ubezpieczeniem na życie, usługi finansowe związane 
z ubezpieczeniami, usługi doradcze dotyczące umów ubez-
pieczeniowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze w za-
kresie ubezpieczeń, usługi doradztwa i pośrednictwa zwią-
zane z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośred-
nictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi 
agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczenio-

wego, usługi domu maklerskiego, usługi ubezpieczeń go-
spodarstw domowych, usługi ubezpieczeń na wypadek do-
życia, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczenio-
we dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe zwią-
zane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone 
dla ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśliwych wypadków, 
usługi ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowy-
mi, usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredy-
tu, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, zarządzanie 
portfelami ubezpieczeń, 39 dystrybucja energii, dystrybucja 
energii elektrycznej, dystrybucja energii odnawialnej, dostar-
czanie energii cieplnej [dystrybucja], dostawa i dystrybucja 
energii, usługi doradztwa związane z dystrybucją energii 
elektrycznej, usługi informacyjne i doradcze w związku 
z dystrybucją energii.

(210) 507769 (220) 2019 12 07
(731) VORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) VORTEX
(510), (511) 9 urządzenia do komunikacji, urządzenia do prze-
twarzania, rejestracji, transmisji oraz obróbki dźwięku i/lub 
obrazu, przetworniki sygnału analogowo-cyfrowe, aparatura 
interfejsowa do komputerów, interfejsy komputerowe, opro-
gramowanie diagnostyczne i testowe, oprogramowanie ko-
munikacyjne i sieciowe, oprogramowanie do niezawodności 
oprogramowania, oprogramowanie do optymalizacji, opro-
gramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryfe-
ryjnego [UPI], oprogramowanie systemowe i do wspierania 
systemu, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie 
do wyświetlania wideo, oprogramowanie do zdalnej diagno-
styki, oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, 
oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie komputero-
we, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równole-
głych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, opro-
gramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami opro-
gramowania w urządzeniach elektronicznych, oprogramo-
wanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, 
oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe, 
do zabezpieczania i kryptografii, programy do sieciowych 
systemów operacyjnych, sterowniki urządzeń i oprogramo-
wania wbudowanego w urządzenia, 38 usługi telekomuni-
kacyjne, radiowa łączność mobilna, dostarczanie i wynajem 
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie 
urządzeń łącznościowych drogą radiową.

(210) 507770 (220) 2019 12 07
(731) VORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vortex

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia do komunikacji, urządzenia do prze-
twarzania, rejestracji, transmisji oraz obróbki dźwięku i/lub 
obrazu, przetworniki sygnału analogowo-cyfrowe, aparatura 
interfejsowa do komputerów, interfejsy komputerowe, opro-
gramowanie diagnostyczne i testowe, oprogramowanie ko-
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munikacyjne i sieciowe, oprogramowanie do niezawodności 
oprogramowania, oprogramowanie do optymalizacji, opro-
gramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryfe-
ryjnego [UPI], oprogramowanie systemowe i do wspierania 
systemu, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie 
do wyświetlania wideo, oprogramowanie do zdalnej diagno-
styki, oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, 
oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie komputero-
we, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równole-
głych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, opro-
gramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami opro-
gramowania w urządzeniach elektronicznych, oprogramo-
wanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, 
oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe, 
do zabezpieczania i kryptografii, programy do sieciowych 
systemów operacyjnych, sterowniki urządzeń i oprogramo-
wania wbudowanego w urządzenia, 38 usługi telekomuni-
kacyjne, radiowa łączność mobilna, dostarczanie i wynajem 
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie 
urządzeń łącznościowych drogą radiową.

(210) 507775 (220) 2019 12 08
(731) DWORNICZEK BARTŁOMIEJ M.D.CARBON,  

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MD CARBON

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 25.07.04, 01.15.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie czę-
ści samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych.

(210) 507777 (220) 2019 12 08
(731) DWORNICZEK BARTŁOMIEJ M.D.CARBON,  

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MDC

(531) 01.15.05, 25.07.04, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 6 pierścienie dystansowe, dystansowe podkład-
ki regulacyjne, pierścienie gwintowane, pierścienie meta-
lowe, pierścienie uszczelniające metalowe, metalowe pier-
ścienie gwintowane, metalowe nakrętki, wkręcane nakrętki 
metalowe, metalowe nakrętki gwintowane, nakrętki śrub 
z metalu, blokujące nakrętki metalowe, śruby metalowe, sa-
mogwintujące śruby metalowe, metalowe śruby oczkowe, 
metalowe śruby mocujące, metalowe łączniki gwintowane, 
metalowe łączniki do rur, kolanka metalowe do rur, rury i rur-
ki metalowe, rury i rurki ze stali, złączki rur metalowe, meta-
lowe złączki rurowe, opaski zaciskowe metalowe do łączenia 
rur, metalowe opaski zaciskowe do kabli, 7 filtry powietrza 
do silników samochodowych, filtry paliwa, filtry do silników, 
filtry powietrza do silników, filtry oleju do silników, filtry pa-
liwa do silników pojazdów, chłodnice do pojazdów, mecha-
nizmy sterowania przekładni, 20 opaski spinające do kabli, 
opaski zaciskowe niemetalowe do łączenia rur, łączniki gwin-

towe, niemetalowe, łączniki gwintowe wykonane z tworzyw 
sztucznych, nieelektryczne łączniki do kabli z materiałów 
niemetalowych, zaciski z tworzyw sztucznych, zaciski zabez-
pieczające niemetalowe.

(210) 507792 (220) 2019 12 09
(731) SUFRYD MAŁGORZATA EUROCENT, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurocent

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.21, 27.05.25, 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, agencja 
reklamowa, 40 usługi drukowania.

(210) 507801 (220) 2019 12 09
(731) IHG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Spice of India
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
jedzenia i napojów, rezerwacja stolików w restauracjach, 
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, przy-
gotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, usługi mobilnych restauracji, usługi barów i restau-
racji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, usługi w zakresie 
bankietów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restau-
racyjne, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(210) 507810 (220) 2019 12 09
(731) JUSZCZAK JOANNA AKUSTREFA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKUSTREFA

(531) 01.15.03, 26.04.13, 26.04.22, 25.05.25, 27.05.01, 27.05.24, 
29.01.13

(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elek-
tryczne do pojazdów, baterie elektryczne, baterie elek-
tryczne do pojazdów, kable rozruchowe do silników, pro-
stowniki prądu, urządzenia do ładowania akumulatorów 
elektrycznych.
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(210) 507826 (220) 2019 12 09
(731) IHG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Spice of India House
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
jedzenia i napojów, rezerwacja stolików w restauracjach, 
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, przy-
gotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, usługi mobilnych restauracji, usługi barów i restau-
racji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, usługi w zakresie 
bankietów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restau-
racyjne, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(210) 507827 (220) 2019 12 09
(731) IHG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Spice of India Express
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
jedzenia i napojów, rezerwacja stolików w restauracjach, 
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, przy-
gotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, usługi mobilnych restauracji, usługi barów i restau-
racji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, usługi w zakresie 
bankietów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restau-
racyjne, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(210) 507873 (220) 2019 12 10
(731) RUSZEL JACEK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLASHOUT
(510), (511) 18 torby, bagaż, plecaki, etui na karty[wyroby 
skórzane], portfele, aktówki, etui na karty kredytowe, etui 
na klucze, etykiety skórzane, kufry bagażowe, parasole, paski 

skórzane, podróżne torby na ubrania, pojemniki na wizytów-
ki, torby na zakupy, torba plażowe, walizki, torebki, walizki 
z kółkami, zestawy podróżne, kosmetyczki bez wyposażenia, 
obroże dla zwierząt, teczki konferencyjne, odzież dla zwie-
rząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, 
przywieszki do bagażu, stroje dla zwierząt domowych, 
25 odzież, obuwie, rękawiczki, paski, bandany na szyję, bieli-
zna osobista, czapki jako nakrycia głowy, dzianina, garnitury, 
kamizelki, kąpielówki, kombinezony, koszule, koszule z krót-
kimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, leginsy, 
nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, palta, krawaty, piżamy, 
szlafrok, poszetki, pulowery, skarpetki, swetry, szale, szaliki, 
buty sportowe, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, maski na oczy do spania, podkoszulki bez ręka-
wów, stroje przeciwdeszczowe.

(210) 507900 (220) 2019 12 10
(731) NETAC TECHNOLOGY CO., LTD., Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Netac

(531) 27.05.01, 29.01.06, 24.15.08
(510), (511) 9 komputery, urządzenia do przetwarzania da-
nych, pamięci komputerowe, sprzęt peryferyjny do kompu-
terów, oprogramowanie, programy komputerowe nagrane, 
mikroprocesory, procesory centralne, komputery kieszonko-
we [PDA], komputery przenośne [podręczne], nadajniki sy-
gnałów elektronicznych, aparatura łącznościowa, odbiorniki 
radiotelefoniczne, modemy.

(210) 507934 (220) 2019 12 11
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB Polenki
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzę-
ce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galaretki mięsne, kaszanka, 
kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spo-
żywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso 
solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty go-
towe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze 
jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, 
wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie 
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, son-
daże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej, bekon, 
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełba-
sy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, 
mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawiera-
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jące tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, 
raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, 
wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wie-
przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik 
kostny jadalny, przetwory z mięsa włączając wyroby z dro-
biu i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne i z krwi, 
produkty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mię-
sa lub wędlin, produkty z branży: spożywczej, odzieżowej,  
obuwniczej.

(210) 507940 (220) 2019 12 11
(731) DADAN MACIEJ, Płońsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESense LED

(531) 27.05.01, 26.11.03, 27.05.17
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlenia za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych (LED), kominki, kominki domowe, 
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia i instala-
cje oświetleniowe, lampy oświetleniowe, lampy elektryczne.

(210) 507949 (220) 2019 12 11
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB Polinki
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzę-
ce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla 
niemowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełba-
ski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, 
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, 
pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe 
na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadal-
ne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wie-
przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik 
kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże, 
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży 
stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mię-
so, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa za-
warte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, 
tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na ba-
zie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe 
na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, i przetwo-
rów z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserw 
mięsnych, podrobów mięsnych i krwi, produktów mięsopo-
dobnych, produktów gotowych na bazie mięsa lub wędlin, 
branżach: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 507973 (220) 2019 12 12
(731) GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BioOaza CENIMY NATURĘ

(531) 02.09.01, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 dżemy owocowe, dżem z wiśni, dżem z tru-
skawek, owoce mrożone, czarny bez mrożony, jagoda mro-
żona, jeżyna mrożona, malina mrożona, truskawka mrożona, 
żurawina mrożona, warzywa mrożone, papryka mrożona, 
pasty warzywne, pasty bakłażanowe, pasty pomidorowe, 
przeciery pomidorowe, pomidory suszone, oliwa z oliwek, 
owoce konserwowe, warzywa konserwowe, pomidory kon-
serwowe, papryka konserwowa, papryka grillowana, kostki 
bulionowe, 30 cukier trzcinowy, kasze, kasza gryczana, kasza 
jęczmienna, mąki, mąka grochowa, mąka gryczana, mąka 
jaglana, mąka kokosowa, mąka konopna, mąka migdałowa, 
mąka słonecznikowa, mąka z dyni, muesli czekoladowe, mu-
esli owocowe, muesli pełnoziarniste z owocami i orzechami, 
ryż biały, ryż brązowy, sosy pomidorowe, 35 sprzedaż owo-
ców suszonych, konserwowych i mrożonych, sprzedaż wa-
rzyw suszonych, konserwowych i mrożonych, sprzedaż oli-
wy, sprzedaż kaszy, sprzedaż mąki, sprzedaż ryżu, sprzedaż 
past warzywnych.

(210) 507995 (220) 2019 12 12
(731) EPIKUREAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FROMAŻERIA

(531) 08.03.08, 08.03.11, 11.03.01, 26.02.07, 26.11.03, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 29 produkty serowarskie, galaretki, dżemy, pasty 
owocowe i warzywne, 33 wino, 35 usługi w zakresie sprzeda-
ży następujących towarów: produkty serowarskie, galaretki, 
dżemy, pasty owocowe i warzywne, wino, 43 usługi gastro-
nomiczne, usługi barowe, usługi restauracji, przygotowywa-
nie dań na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.

(210) 507997 (220) 2019 12 12
(731) SYNTOIL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNTOIL
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(531) 01.15.15, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 przetwarzanie odpadów, spalanie odpadów, 
recykling odpadów, obróbka odpadów, niszczenie odpadów, 
usuwanie odpadów [obróbka odpadów], obróbka odpadów 
chemicznych, obróbka [recykling] odpadów, recykling od-
padów i śmieci, obróbka materiałów odpadowych, obrób-
ka odpadów przemysłowych, unieszkodliwianie odpadów 
[przetwarzanie], chemiczny recykling produktów odpado-
wych, spalanie i niszczenie odpadów, pozyskiwanie materia-
łów z odpadów, recykling odpadków i odpadów, recykling 
i uzdatnianie odpadów, pozyskiwanie składników z pozosta-
łości odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpa-
dów i śmieci, udzielanie informacji związanych z recyklingiem 
odpadów, obróbka [odzyskiwanie surowców wtórnych] od-
padów przemysłowych, pozyskiwanie minerałów zawartych 
w pozostałościach odpadów, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, 
obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanie-
czyszczenia środowiska naturalnego, sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], 
obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie 
surowców wtórnych], sortowanie odpadów i materiałów na-
dających się do recyklingu, doradztwo związane ze spalaniem 
odpadów i śmieci, doradztwo związane z niszczeniem odpa-
dów i śmieci, 42 usługi doradcze w zakresie inżynierii przemy-
słowej, usługi doradcze w zakresie projektowania, projektowa-
nie techniczne i doradztwo, projektowanie techniczne, usługi 
konsultacyjne w zakresie technologii, projektowanie maszyn 
specjalistycznych, usługi inżynieryjne w zakresie projektowa-
nia maszyn, badania w zakresie ochrony środowiska natural-
nego, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(210) 508015 (220) 2019 12 13
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARCZYN

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 marmolady, konfitury, dżemy, galaretki jadal-
ne, jogurt, przeciery i przetwory owocowe, warzywne i owo-
cowo-warzywne, soki i koncentraty pomidorowe dla celów 
kulinarnych, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe: syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe nie-
alkoholowe, napoje bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], napoje pół mrożone, proszek do wytwarza-
nia napojów gazowanych, napoje warzywne, gazowane napo-
je (proszki do), napoje orzeźwiające, koktajle [bezalkoholowe 
napoje owocowe], napoje bezalkoholowe, toniki [napoje nie-
lecznicze], napoje odalkoholizowane, bezalkoholowe napoje 
gazowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoho-
lowe napoje na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym, 
słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, 
napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, sorbety [napoje], napo-
je (syropy do), soki warzywne [napoje], napoje wzbogacone 
dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem 
witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mine-
ralna [napoje], esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, napoje z owoców bezalkoholo-
we, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje 
z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], napoje izo-

toniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje 
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
sok pomidorowy [napoje], napoje aromatyzowane owoca-
mi, napoje serwatkowe, napoje z guaraną, napoje z sokiem 
grejpfrutowym, napoje z soków owocowych [napoje bezal-
koholowe], pastylki do sporządzania napojów gazowanych, 
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożone napoje 
owocowe, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów 
medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw, soki 
gazowane, owoce (soki), soki owocowe, soki warzywne, soki 
ze świeżych owoców, soki owocowe do użytku jako napoje, 
owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, bezal-
koholowe, syropy do produkcji lemoniady, syropy do napo-
jów, syropy do lemoniady, warzywne napoje typu smoothie, 
napoje typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające 
ziarna i owies, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], 
koktajle owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.

(210) 508021 (220) 2019 12 13
(731) CYDZIK JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERWUS SYRENA LODY RZEMIEŚLNICZE

(531) 04.02.11, 08.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 batoniki zbożowe, batony lukrecjowe (cukier-
nictwo), biszkopty, bita śmietana, brioszki (bułeczki słodkie), 
chałwa, chleb, ciasta, czekolada, czekolada (napoje na bazie), 
gofry, herbata (napoje na bazie), herbata mrożona, herba-
ta, herbatniki, herbatniki petit-beurre, jogurt mrożony (lody 
spożywcze), kakao (napoje na bazie), kawa, kawa (napoje 
na bazie), karmelki (cukierki), krem angielski, lody spożywcze, 
lody naturalne, makaroniki (wyroby cukiernicze), miód, mle-
ko pszczele, mrożony jogurt (lody spożywcze), cukierki, musy 
czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje ka-
wowe z mlekiem, orzechy arachidowe (wyroby cukiernicze 
na bazie), pasta migdałowa, pieczywo imbirowe (pierniki), 
pierniki, pizze, placki, pralinki, propolis, puddingi, słodycze, 
sorbety (lody), tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, wyso-
ko-proteinowe batoniki zbożowe.

(210) 508062 (220) 2019 12 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE 

A. PIASKOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PIASKOWSKI I SPÓŁKA
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(531) 09.07.21, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, remontowo - budowlane, budowa dróg, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, wynajem 
sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego.

(210) 508078 (220) 2019 12 16
(731) ERDMANN KAROLINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOGA beat.

(531) 26.01.01, 26.01.18, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi edukacyjne 
związane ze sportem, organizowanie, programowanie i pro-
wadzenie konwencjonalnych i wyspecjalizowanych ćwiczeń 
sportowych.

(210) 508085 (220) 2019 12 16
(731) RAWKA MARCELINA STUDIO MARCELA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marcela STUDIO NAILS & LASHES

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży świadczone przez sklepy 
detaliczne, hurtownie, za pomocą lub katalogów przesy-
łanych pocztą, środków komunikacji elektronicznej, przez 
strony internetowe telesklepy dotyczące towarów takich 
jak kosmetyki, środki do pielęgnacji ciała i urody, preparaty 
do makijażu, preparaty do demakijażu, środki do pielęgnacji 
włosów i skóry głowy, środki do upiększania włosów, farby 
do włosów, lakiery do włosów, środki do pielęgnacji i upięk-
szania rąk i paznokci, lakiery do paznokci, sztuczne paznok-
cie, kosmetyki do opalania, po opalaniu i przeciwsłoneczne, 
perfumy, woda utleniona do celów kosmetycznych, przybo-
ry toaletowe, produkty toaletowe, szampony, dezodoranty, 
mydła, wyposażenie salonów kosmetycznych, fryzjerskich, 
solariów, urządzenia i przybory kosmetyczne, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
41 nauczanie, organizowanie szkoleń, konferencji, zjazdów, 
sympozjów, pracowni specjalistycznych, warsztatów, usługi 
kształcenia praktycznego w zakresie kosmetyki, laserotera-
pii, fryzjerstwa, pielęgnacji urody, organizowanie konkursów 
piękności i pokazów mody, spotkań towarzyskich i bizneso-
wych, organizowanie imprez plenerowych, organizowanie 
wystaw i pokazów z dziedziny kultury i edukacji, organizo-
wanie wypoczynku, rekreacja, kluby służące poprawianiu 
zdrowia i rekreacji, usługi instruktorów gimnastyki, fitness, 

kulturystyki, siłownie, kluby fitness, kluby kulturystyczne, 
kultura fizyczna, obozy sportowe, organizowanie zawodów 
sportowych, nauka pływania, nauka jazdy konnej, nauka gry 
w tenisa i innych sportów, obsługa basenów pływackich, ob-
sługa obiektów odnowy biologicznej, 44 usługi w zakresie 
pielęgnacji ciała i urody, w tym salony fryzjerskie i kosme-
tyczne, salony piękności, fizjoterapia, fizykoterapia, solaria, 
salony odnowy biologicznej, prywatne kliniki medyczne, 
usługi manicure, usługi pedicure, wykonywanie makijażu, 
usługi masażu, masaże lecznicze i relaksujące, zabiegi wy-
szczuplające, solarium, sauny, jacuzzi usługi w zakresie wiza-
żu i stylizacji, studia tatuażu, kreowanie wizerunku, stylizacja 
sylwetki.

(210) 508173 (220) 2019 12 17
(731) IMMOMOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LA CAVE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, syropy do na-
pojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 prowa-
dzenie sklepu z wyrobami alkoholowymi, import wyrobów 
alkoholowych, administrowanie programami lojalnościowy-
mi konsumenta, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, 41 prowadzenie i udostępnianie 
strony internetowej z wiedzą o wyrobach alkoholowych, 
publikowanie artykułów na stronie internetowej, organizo-
wanie i prowadzenie szkoleń oraz konkursów w celach edu-
kacyjnych lub rozrywkowych.

(210) 508263 (220) 2019 12 19
(731) GREENCASH TECHNOLOGIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENCASH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.08
(510), (511) 9 urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, 
urządzenia do przetwarzania danych - wykrywacze fałszy-
wych monet, maszyny liczące, maszyny sumujące, - mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych monetami lub żetonami, 
- oprogramowanie komputerowe, monitorujące programy 
komputerowe, = urządzenia do przyjmowania i realizo-
wania opłat gotówkowych i bezgotówkowych, - maszyny 
transakcyjno-informacyjne, automaty biletowe, parkometry 
- elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujace, urządzenia 
diagnostyczne, - czytniki kart płatniczych, czytniki kodów 
kreskowych, czytniki znaków optycznych, - interfejsy kom-
puterowe, kasy rejestrujące, urządzenia do fakturowania, 
35 usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych, - udzielanie licencji na towary i usługi dla 
osób trzecich, - sortowanie danych w bazach komputero-
wych, - wynajem automatycznych dystrybutorów, - wyna-
jem maszyn transakcjo-informacyjnych, - reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, - doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, - handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom, - ekspertyzy w zakre-
sie wydajności przedsiębiorstw i automatyzacji procesów, 
- udzielane porad konsumentom, fakturowanie, 36 pośred-
nictwo w transakcjach finansowych, pośrednictwo ubezpie-
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czeniowe, - doradztwo finansowe, usługi wymiany walut, 
pieniędzy, - usługi informacji o ubezpieczeniach, bankowe, 
finansowe, - wszystkie wymienione usługi świadczone także 
on-line.

(210) 508264 (220) 2019 12 19
(731) KOCIK MACIEJ, Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIESZKANIA INWESTYCYJNE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 14.05.02, 07.01.25
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, agencja public relations, analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej, badania i analizy ryn-
kowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, planowanie strategii marketingowych, po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością go-
spodarczą, reklamowanie towarów innych sprzedawców, 
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie 
towarów tych sprzedawców, reklamy online, usługi agencji 
informacji handlowej, usługi agencji informacyjnej w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi aukcyjne online, usłu-
gi aukcyjne online za pośrednictwem internetu, usługi do-
radcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie strategii 
biznesowych, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą, sprzedaż 
aukcyjna nieruchomości, analiza marketingowa nierucho-
mości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsłu-
ga marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, organiza-
cja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
finansowanie nieruchomości, wynajem nieruchomości, po-
wiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, wycena 
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administro-
wanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 

usługi nabywania nieruchomości, usługi kredytowania nie-
ruchomości, inwestowanie w nieruchomości, ubezpieczenia 
majątkowe, usługi wyceny nieruchomości, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieru-
chomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, organi-
zowanie ograniczonej własności nieruchomości, zarządzanie 
inwestycjami w nieruchomości, dostarczanie informacji do-
tyczących nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, 
pomoc w zakupie nieruchomości, wynajem nieruchomo-
ści i majątku, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi do-
tyczącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomo-
ści i budynków, pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli 
mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi agencji w za-
kresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem 
domów i mieszkań, usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi w zakresie nieru-
chomości związane z zarządzaniem inwestycjami w mają-
tek nieruchomy, inwestycje majątkowe, pobieranie czynszu, 
usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu bu-
dynków, agencje ubezpieczeniowe, 37 sprzątanie nierucho-
mości, budowa nieruchomości mieszkalnych, usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nierucho-
mości, konserwacja nieruchomości, budowanie nierucho-
mości, remont nieruchomości, 41 szkolenia w dziedzinie 
zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne zapew-
niające instruktaż z podatków od nieruchomości, 42 usługi 
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi 
projektowe związane z nieruchomościami.

(210) 508283 (220) 2019 12 19
(731) WYDRO RENATA, Kłodzko
(540) (znak słowny)
(540) VENUS GALERIA
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżute-
ria], łańcuszki jubilerskie, naszyjniki [wyroby jubilerskie], pier-
ścionki [wyroby jubilerskie], bransoletki z tworzyw sztucz-
nych będące wyrobami jubilerskimi, wyroby jubilerskie 
z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie pokryte meta-
lami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, 
wyroby jubilerskie ze szkła, wyroby jubilerskie z kamieniami 
szlachetnymi, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wy-
roby jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie 
wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby jubilerskie pokry-
te stopami metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykona-
ne z łańcuszka typu kord, 35  usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich.

(210) 508288 (220) 2019 12 20
(731) KACZKOWSKA MARTA WINNICE DWÓR WILKOWICE, 

Wilkowice
(540) (znak słowny)
(540) WINIARNIA DWORSKA
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, wystaw, spek-
takli, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie 
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i obsługa dancingów, dyskotek, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów (szkolenia), prowadzenie zajęć fitness, 
informacje o wypoczynku, usługi związane z organizacją 
wypoczynku, imprezy kulturalne, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekko-
atletyczne oraz konkursy z nagrodami, udostępniania base-
nu, siłowni, salonów fitness, kręgielni, pola golfowego, boisk 
do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa, jazdy konnej, 
stołów do bilardu i ping-ponga, usługi klubów nocnych, 
usługi instruktorów sportowych, 43 biura zakwaterowania, 
hotele, motele, pensjonaty, domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, 
organizowanie zakwaterowania hotelowego, wakacyjnego, 
zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwaterowanie dla 
turystów, rezerwacja pokoi, pokoi dla podróżnych, miejsc 
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych, ocena zakwaterowania waka-
cyjnego, wynajem budynków przenośnych, organizowanie 
posiłków w hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie 
posiłków i dań na zamówienie, usługi cateringowe, bary, 
bary szybkiej obsługi, catering, herbaciarnie, kafeterie, 
koktajlbary, stołówki, bufety, restauracje samoobsługowe, 
oferujące dania na wynos, restauracje z grillem, rezerwacja 
stolików w restauracjach, usługi: barowe, hotelowe, recep-
cyjne dla tymczasowego zakwaterowania, restauracyjne, 
wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal 
na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stoło-
wej, szklanych naczyń, namiotów, urządzeń do gotowania, 
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(210) 508313 (220) 2019 12 20
(731) FIDENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 przygotowywanie zeznań podatkowych 
i doradztwo podatkowe (rachunkowość), planowanie po-
datkowe (rachunkowość), usługi księgowe, księgowanie 
kosztów, przygotowywanie sprawozdań finansowych 
i analiz dla przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentów 
dotyczących opodatkowania, usługi rachunkowe, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, audyt 
finansowy, audyt sprawozdań finansowych, doradztwo 
związane z audytem, audyt przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, fakturowanie, usługi doradztwa biznesowego 
związane z zakładaniem i prowadzeniem spółek prawa 
handlowego, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowy-
mi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwanie i sys-
tematyzowanie danych do komputerowych baz danych, 
wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, analizy 
kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, 
przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlo-
we, 36 analizy finansowo-ekonomiczne, doradztwo finan-
sowe, analiza finansowa, badania finansowe, wyceny finan-

sowe, sporządzanie raportów i analiz finansowych, plano-
wanie finansowe, doradztwo podatkowe (nie dotyczy pro-
wadzenia rachunków i księgowości), konsultacje finansowe 
związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, zarządza-
nie informacją finansową i usługi analityczne, informacje 
finansowe dla inwestorów, usługi doradztwa i udzielania 
informacji finansowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz 
finansowych, zarządzanie finansami, doradztwo inwesty-
cyjne, usługi inwestycyjne w zakresie kapitału własnego, 
usługi inwestycyjne funduszy typu private equity.

(210) 508352 (220) 2019 12 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PRO-SERVICE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) EurOx
(510), (511) 9 systemy alarmowe stosowane w automatyce, 
sterowniki stosowane w informatyce oraz podczas detekcji 
i pomiaru gazów, detektory, detektory gazów, detektory ga-
zów toksycznych i wybuchowych, mierniki gazów toksycz-
nych i wybuchowych, instalacje elektryczne do sterowania 
zdalnymi procesami przemysłowymi, mikroprocesowe sys-
temy detekcji i pomiaru gazów, urządzenia sygnalizacyjno-
-odcinające, elektroniczny i elektryczny system bezpieczeń-
stwa w przemyśle, mieszkalnictwie, energetyce i innych 
obiektach, programy komputerowe, 11 armatura regulacyj-
na i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, 37 instalowa-
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, urządzeń gazowych, 
detektorów gazów, instalacji elektrycznych pomiarowych, 
sterujących lub alarmowych, 42 projektowanie techniczne, 
projektowanie oprogramowania sterującego i wizualizacyj-
nego, programowanie komputerowe.

(210) 508401 (220) 2019 12 23
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) (znak słowny)
(540) dekarz ze stali
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: 
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, 
blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, 
niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy 
do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający 
ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtow-
niach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, rekla-
ma wyżej wymienionych towarów, usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, 37 usługi budow-
lane, usługi instalacyjne i montażowe w budownictwie, 
usługi dekarskie, usługi blacharskie, usługi wykończeniowe, 
nadzór budowlany, usługi remontowe, usługi rozbiórkowe, 
usługi konserwacji zabytków, nadzór budowlany, sprząta-
nie i czyszczenie budynków, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, informacja budowlana, roboty wydobyw-
cze, wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego.



Nr  ZT7/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 41

(210) 508418 (220) 2019 12 23
(731) PIETRYKA RENATA JOANNA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE MANSARD-BIS, Sanok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M mansard ROOFTOPS

(531) 26.03.04, 27.05.01, 27.05.21, 26.11.02, 29.01.15
(510), (511) 6 dachówki metalowe, metalowe naroża da-
chu, metalowe grzbiety dachu, metalowe pokrycia dachów, 
metalowe otwory dachowe, metalowe elementy dachowe, 
metalowa więźba dachowa, płytki dachowe metalowe, me-
talowe więźby dachowe, metalowe płyty dachowe, dacho-
we rynny metalowe, metalowe materiały dachowe, pokrycia 
dachowe metalowe, metalowe panele dachowe, metalowe, 
dachowe otwory wentylacyjne, materiały do obróbki da-
chu metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, okładzi-
nowe panele metalowe do pokrywania dachów, materiał 
do pokrywania dachów z metalu, metalowe kosze dachowe 
do użytku w budownictwie.

(210) 508427 (220) 2019 12 24
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planeta dzieci

(531) 01.05.07, 26.01.14, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompute-
rowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne ma-
teriały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, 
pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multi-
medialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, 
gry komputerowe, gry wideo w formie programów kompute-
rowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie 
oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zapro-
gramowane gry wideo jako oprogramowanie, zawarte na kar-
tridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozryw-
ki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do prze-
zroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośni-
ki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne no-
śniki nagrań cyfrowych, urządzenia do nagrywania, przesyła-
nia oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, programy i taśmy 
do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dy-
daktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompute-
rowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, ze-

stawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych to-
warów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące pa-
pierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły 
papiernicze, papierowe koperty do pakowania, podstawki 
pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe 
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe 
maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod 
szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice aryt-
metyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, 
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery 
reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, 
materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory 
do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, 
okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące 
artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, ob-
razki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby 
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowa-
nia z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki oko-
licznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzenia-
mi, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, zna-
ki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: 
marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej 
z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji 
i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, 
publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych 
i reklamowych, w tym w sieci on-line, projektowania i pośred-
nictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyj-
nych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marke-
tingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia 
kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla 
celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i po-
wierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, do-
ręczania publikacji osobom trzecim, prenumeraty czasopism 
na rzecz osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania 
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, 
zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towa-
ry i usługi na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, so-
ftware ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramo-
wanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplika-
cje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na za-
jęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektro-
niczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane 
z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo 
i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne 
do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w for-
mie programów komputerowych zapisanych na nośnikach 
danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowe-
go nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako opro-
gramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy 
elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kine-
matograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fono-
graficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządze-
nia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audio-
wizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, 
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w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia 
peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, 
interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w posta-
ci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyro-
by tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice aryt-
metyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, 
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory 
biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i ma-
lowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały in-
troligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowa-
nia będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, 
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, mo-
delina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowa-
nia, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, 
linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z ży-
czeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjono-
wania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wysta-
wowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, 
kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wy-
miany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 przesyłanie da-
nych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komór-
kowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyj-
nych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przydziela-
nie dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie 
komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udo-
stępniania forów internetowych, udostępnianie interneto-
wych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi tele-
komunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy in-
ternetowej i portalu internetowego, zapewnianie dostępu 
do portalu internetowego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: 
serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw nauko-
wych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania 
świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, pu-
blikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, cza-
sopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych 
także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek 
i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów 
korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej 
poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do pu-
blikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi 
edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń 
i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednic-
twem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyj-
ne, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostęp-
nianie kursów instruktażowych wspomaganych komputero-
wo, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, 
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowa-
nie i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowanie 
wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w za-
kresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów 
oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i ra-
diowej, usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-bo-
oków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkolenio-
wych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych 
i optycznych nośnikach danych, udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, udostępnianie mediów audiowizualnych 
za pośrednictwem sieci łączności, usługi w zakresie sprawdzia-
nów edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub 

edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowa-
nie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania kompute-
rowego, tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie grafiki użyt-
kowej, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwa-
rek internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za po-
średnictwem strony internetowej, 45 usługi prawne w zakre-
sie licencjonowania programów komputerowych i zarządza-
nia prawami autorskimi.

(210) 508440 (220) 2019 12 24
(731) STUDIO AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO.AG

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 wydawnictwa, katalogi, makiety architekto-
niczne, gotowe projekty domów, rysunki, prospekty, książki, 
materiały reklamowe papierowe i piśmiennicze, afisze, albu-
my, broszury, kalendarze, obrazy, reprodukcje, litograficz-
ne przedmioty sztuki, ryty, dekoracje teatralne, papeteria, 
41 usługi wydawnicze, edukacja w zakresie budownictwa, 
architektury, organizacja i obsługa konferencji, sympozjów, 
kongresów, publikowanie książek, 42 projektowanie tech-
niczne w zakresie: architektury, konstrukcji, technologii, 
branż i urbanistyki, projektowanie architektury budynków 
i ich otoczenia, usługi w zakresie architektury i dekoracji 
wnętrz, architektury zieleni, ogrodnictwa krajobrazowego, 
projektowanie w zakresie budownictwa przemysłowego, 
doradztwo w sprawach budownictwa i infrastruktury, orga-
nizacja i prowadzenie spraw innowacyjno-wdrożeniowych 
dot. przedsięwzięć z zakresu budownictwa, ekspertyzy bu-
dowlane.

(210) 508452 (220) 2019 12 24
(731) BAUTHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUTHAL

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, 
36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie  
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
czenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku 
nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi finansowe, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzo-
ru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
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waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług re-
montowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, 
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budo-
wania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty 
ziemne, wykonywanie dróg i nawierzchni.

(210) 508471 (220) 2019 12 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRIPOVER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty far-
maceutyczne do leczenia chorób wirusowych, preparaty 
i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwgo-
rączkowymi, preparaty i substancje farmaceutyczne z wła-
ściwościami przeciwbólowymi, preparaty i substancje far-
maceutyczne z właściwościami przeciwzapalnymi, leki prze-
ciwwirusowe do leczenia grypy, leki przeciwgorączkowe, 
suplementy diety.

(210) 508476 (220) 2019 12 24
(731) BAUTHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) BAUTHAL
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, 
36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie  
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
czenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku 
nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi finansowe, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzo-
ru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług re-
montowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, 
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, budo-
wania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty 
ziemne, wykonywanie dróg i nawierzchni.

(210) 508479 (220) 2019 12 24
(731) SPEEDWAY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOR LUBLIN

(531) 03.04.13, 24.01.09, 27.05.01
(510), (511) 41 zawody sportowe (organizowanie).

(210) 508488 (220) 2019 12 24
(731) STUDIO AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO AG
(510), (511) 16 wydawnictwa, katalogi, makiety architekto-
niczne, gotowe projekty domów, rysunki, prospekty, książki, 
materiały reklamowe papierowe i piśmiennicze, afisze, albu-
my, broszury, kalendarze, obrazy, reprodukcje, litograficz-
ne przedmioty sztuki, ryty, dekoracje teatralne, papeteria, 
41 usługi wydawnicze, edukacja w zakresie budownictwa, 
architektury, organizacja i obsługa konferencji, sympozjów, 
kongresów, publikowanie książek, 42 projektowanie tech-
niczne w zakresie: architektury, konstrukcji, technologii, 
branż i urbanistyki, projektowanie architektury budynków 
i ich otoczenia, usługi w zakresie architektury i dekoracji 
wnętrz, architektury zieleni, ogrodnictwa krajobrazowego, 
projektowanie w zakresie budownictwa przemysłowego, 
doradztwo w sprawach budownictwa i infrastruktury, orga-
nizacja i prowadzenie spraw innowacyjno-wdrożeniowych 
dot. przedsięwzięć z zakresu budownictwa, ekspertyzy bu-
dowlane.

(210) 508489 (220) 2019 12 27
(731) ZENTIVA, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) ZENOFOR
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne do stosowania 
dla ludzi, suplementy diety i suplementy odżywcze.

(210) 508500 (220) 2019 12 27
(731) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feerum

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 silosy metalowe, stalowe silosy magazynowe, 
magazyny i hale metalowe, wiaty z metalu, rury metalowe, 
kolanka do rur metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe 
metalowe, trójniki metalowe, czwórniki metalowe, elemen-
ty metalowe w postaci rozgałęźników rurowych, pierścienie 
metalowe, metalowe pierścienie gwintowane, połączenia 
metalowe do rur, śluzy metalowe, konstrukcje stalowe, prze-
nośne konstrukcje metalowe, metalowe elementy usztyw-
niające i wzmacniające konstrukcję, wsporniki metalowe, 
zasuwy, 7 maszyny i urządzenia rolnicze, suszarnie, suszarki 
ziarna, maszyny do suszenia zboża, schładzalnik do zboża, 
czyszczalnie złożone do ziaren, maszyny do separowania 
zboża, maszyny do przesiewania, wialnie, hamulce do ma-
szyn, regulator wydajności, wybierak procentowy, obrotowe 
podnośniki kubełkowe, przenośniki łańcuchowe, przenośni-
ki, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich czę-
ści i osprzęt, przenośniki taśmowe, ruchome przenośniki 
ślimakowe, wygarniacz ślimakowy, transportery, urządzenia 
przeładunkowe do załadunku i wyładunku, automatyczne 
maszyny dozujące, procentownik do ziarna, brony, pługi 
do zdejmowania darń, elewatory do użytku rolniczego.
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(210) 508513 (220) 2019 12 27
(731) AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety witamina A+E avet

(531) 24.17.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki do żyw-
ności w postaci suplementów, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, suplementy diety dla ludzi, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, preparaty me-
dyczne, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, 
plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów me-
dycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, die-
tetyczne napary do celów medycznych, kapsułki odchudzają-
ce, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje stosowane 
w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami 
dietetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycz-
nego, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
preparaty zmniejszające apetyt, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające odchu-
dzanie, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla diabetyków, wszystkie wyżej wy-
mienione towary nie są przeznaczone dla zwierząt.

(210) 508514 (220) 2019 12 27
(731) NEWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) Newater – Przywracamy wodę naturze
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, metalowe, przenośne 
konstrukcje budowlane, modułowe konstrukcje metalowe, 
prefabrykowane konstrukcje metalowe, modułowe, prefa-
brykowane, stalowe szkielety konstrukcji, metalowe prefa-
brykaty konstrukcyjne, metalowe zbiorniki [kontenery], me-
talowe pojemniki do magazynowania i transportu, zbiorniki 
zasobnikowe na ciecze [konstrukcje] wykonane z metalu, 
metalowe zbiorniki do przechowywania cieczy, metalowe 
zbiorniki na wodę deszczową, zbiorniki separacyjne z metalu, 
zbiorniki zasobnikowe na ciecze [kontenery] wykonane z me-
talu, metalowe kratki ściekowe podłogowe, rynny metalowe 
do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbiera-
nia wody ściekowej, metalowe elementy łączące do rynien, 
metalowe kanały drenażowe, metalowe kanały odpływowe, 
metalowe kanały odwadniające, metalowe rynny, metalowe 
profile odwadniające, metalowe studzienki rewizyjne, meta-
lowe rury drenażowe, metalowe rury spustowe, odlewy me-
talowe, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, 
w tym zawory, metalowe, rury metalowe, rury wodociągowe 
metalowe, metalowe kanały ściekowe, metalowe rury kanali-

zacyjne, metalowe rury odpływowe, metalowe rury ściekowe, 
części połączeniowe do rur z metalu, kanały wodne z meta-
lu, kolanka do rur metalowe, łączniki rurowe z metalu, złącz-
ki metalowe do rur, materiały zbrojeniowe do przewodów 
rurowych, metalowe, metalowe nakrętki do rur, metalowe 
osłony do rur, metalowe syfony kanalizacyjne, metalowe za-
ciski do rur, metalowe zawory do rur wodociągowych, prze-
wody wodociągowe, metalowe, węże metalowe do instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, 7 maszyny do filtrowania, maszyny 
do oczyszczania powierzchni cieczy, maszyny do separacji 
cieczy, maszyny filtrujące stosowane przy obróbce ścieków 
kanalizacyjnych, separatory cieczy ciężkich [maszyny], elek-
tryczne spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, 
roboty do wykonywania odwiertów wykorzystywane do na-
prawy wnętrza rur kanalizacyjnych, maszyny do uzdatniania 
ścieków, maszyny do użytku w uzdatnianiu wody, pompy 
wodne do urządzeń do filtrowania wody, maszyny do użytku 
w uzdatnianiu wody, maszyny do usuwania odpadów, maszy-
ny do usuwania ciekłych odpadów, 11 instalacje do oczysz-
czania, odsalania i uzdatniania wody, instalacje do oczysz-
czania i przetwarzania ścieków, instalacje do oczyszczania 
wód ściekowych, domowe instalacje oczyszczania ścieków, 
urządzenia do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszcza-
nia ścieków, urządzenia do oczyszczania wody ściekowej, 
urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, urządzenia 
odstojnikowe do wody, membranowe urządzenia oczyszcza-
jące do oczyszczania wody, oczyszczalnie do oczyszczania 
ścieków i wody ściekowej, zbiorniki do oczyszczania wody, 
zbiorniki do oczyszczania ścieków, zespoły do oczyszczania 
ścieków, zespoły do oczyszczania wody, zbiorniki na wodę, 
pojemniki z tworzyw sztucznych do magazynowania wody, 
ścieków z fekaliami jako części domowych instalacji oczysz-
czania ścieków, aparatura do filtrowania wody, aparatura 
do oczyszczania ścieków, filtry do urządzeń wodnych, filtry 
do oczyszczania wody, filtry ścieków, instalacje do filtrowa-
nia wody, przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, 
przenośne przyrządy do uzdatniania wody, szamba do ce-
lów domowych, szamba do celów przemysłowych, 36 usługi 
w zakresie wyceny finansowej, wycena związana z projekto-
waniem budynków, zarządzanie finansowe projektami bu-
dowlanymi, usługi planowania finansowego związane z pro-
jektami budowlanymi, sporządzanie raportów finansowych 
w zakresie projektów budowlanych, przygotowywanie ra-
portów finansowych związanych z finansowaniem projektów 
budowlanych, zarządzanie finansowe projektami renowacji 
budynków, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny 
kosztów, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], 
udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyce-
ny finansowej, usługi doradztwa związane z finansowaniem 
robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, 
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburze-
niowe, naprawa i renowacja budynków, usługi budownictwa 
wodno-lądowego, usługi inżynierii wodno-lądowej w zakre-
sie budownictwa podwodnego, budowa fundamentów dla 
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa infrastruktury 
wodno-lądowej, budowa instalacji wodociągowych, budowa 
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie 
betonu, budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, inżynie-
ria wodno-lądowa w zakresie nawadniania, podziemne prace 
konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, 
wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, instalowanie, 
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, montaż 
[instalacja] konstrukcji budynków, montaż instalacji kanaliza-
cyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja systemów 
wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów ochrony 
środowiska, usługi w zakresie instalowania kanałów ścieko-
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wych, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, konser-
wacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa systemów ka-
nalizacji, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopa-
trzenia w wodę, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, udzielanie in-
formacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją 
budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, 
usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli 
środowiska, usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji 
wodociągowych, usługi doradcze w zakresie naprawy instala-
cji wodociągowych, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 
doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi bu-
dowlane], konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nad-
zoru budowlanego, udzielanie informacji budowlanych, usłu-
gi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lą-
dowej, usługi zarządzania budową, 42 usługi architektoniczne 
i inżynieryjne, inżynieria wodno-lądowa, usługi projektowania 
architektonicznego, projektowanie techniczne i doradztwo, 
usługi w zakresie projektowania budynków, projektowanie 
systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w zakre-
sie analizy konstrukcji, usługi projektowania związane z inży-
nierią lądową i wodną, projektowanie i planowanie technicz-
ne oczyszczalni wody, usługi planowania w zakresie inżynierii 
wodno-lądowej, usługi rysowania w zakresie inżynierii wod-
no-lądowej, usługi projektowania w zakresie inżynierii wod-
no-lądowej, doradztwo w dziedzinie projektowania architek-
tonicznego, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, 
konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, 
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi doradztwa 
technicznego dotyczące inżynierii wodno-lądowej, usługi za-
rządzania projektami inżynieryjnymi, badania architektonicz-
ne, badania inżynieryjne, prowadzenie badań inżynierskich, 
testy inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, badania dotyczące 
ochrony środowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony śro-
dowiska, monitorowanie działań mających wpływ na środo-
wisko w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, nadzór 
i inspekcja techniczna, audyt jakości, przeprowadzanie testów 
kontroli jakości, kontrola jakości towarów i usług, kontrola kosz-
tów budowy, kontrola jakości ukończonych budynków, usługi 
kontroli jakości wody.

(210) 508516 (220) 2019 12 27
(731) NEWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) newater PRZYWRACAMY WODĘ NATURZE

(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, metalowe, przenośne 
konstrukcje budowlane, modułowe konstrukcje metalowe, 
prefabrykowane konstrukcje metalowe, modułowe, prefa-
brykowane, stalowe szkielety konstrukcji, metalowe prefa-
brykaty konstrukcyjne, metalowe zbiorniki [kontenery], me-
talowe pojemniki do magazynowania i transportu, zbiorniki 
zasobnikowe na ciecze [konstrukcje] wykonane z metalu, 
metalowe zbiorniki do przechowywania cieczy, metalowe 
zbiorniki na wodę deszczową, zbiorniki separacyjne z metalu, 
zbiorniki zasobnikowe na ciecze [kontenery] wykonane z me-
talu, metalowe kratki ściekowe podłogowe, rynny metalowe 
do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbiera-

nia wody ściekowej, metalowe elementy łączące do rynien, 
metalowe kanały drenażowe, metalowe kanały odpływowe, 
metalowe kanały odwadniające, metalowe rynny, metalowe 
profile odwadniające, metalowe studzienki rewizyjne, meta-
lowe rury drenażowe, metalowe rury spustowe, odlewy me-
talowe, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, 
w tym zawory, metalowe, rury metalowe, rury wodociągowe 
metalowe, metalowe kanały ściekowe, metalowe rury kanali-
zacyjne, metalowe rury odpływowe, metalowe rury ściekowe, 
części połączeniowe do rur z metalu, kanały wodne z meta-
lu, kolanka do rur metalowe, łączniki rurowe z metalu, złącz-
ki metalowe do rur, materiały zbrojeniowe do przewodów 
rurowych, metalowe, metalowe nakrętki do rur, metalowe 
osłony do rur, metalowe syfony kanalizacyjne, metalowe za-
ciski do rur, metalowe zawory do rur wodociągowych, prze-
wody wodociągowe, metalowe, węże metalowe do instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, 7 maszyny do filtrowania, maszyny 
do oczyszczania powierzchni cieczy, maszyny do separacji 
cieczy, maszyny filtrujące stosowane przy obróbce ścieków 
kanalizacyjnych, separatory cieczy ciężkich [maszyny], elek-
tryczne spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, 
roboty do wykonywania odwiertów wykorzystywane do na-
prawy wnętrza rur kanalizacyjnych, maszyny do uzdatniania 
ścieków, maszyny do użytku w uzdatnianiu wody, pompy 
wodne do urządzeń do filtrowania wody, maszyny do użytku 
w uzdatnianiu wody, maszyny do usuwania odpadów, maszy-
ny do usuwania ciekłych odpadów, 11 instalacje do oczysz-
czania, odsalania i uzdatniania wody, instalacje do oczyszcza-
nia i przetwarzania ścieków, instalacje do oczyszczania wód 
ściekowych, domowe instalacje oczyszczania ścieków, urzą-
dzenia do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania 
ścieków, urządzenia do oczyszczania wody ściekowej, urzą-
dzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, urządzenia od-
stojnikowe do wody, membranowe urządzenia oczyszczające 
do oczyszczania wody, oczyszczalnie do oczyszczania ścieków 
i wody ściekowej, zbiorniki do oczyszczania wody, zbiorniki 
do oczyszczania ścieków, zespoły do oczyszczania ścieków, 
zespoły do oczyszczania wody, zbiorniki na wodę, pojemni-
ki z tworzyw sztucznych do magazynowania wody, ścieków 
z fekaliami jako części domowych instalacji oczyszczania ście-
ków, aparatura do filtrowania wody, aparatura do oczyszcza-
nia ścieków, filtry do urządzeń wodnych, filtry do oczyszczania 
wody, filtry ścieków, instalacje do filtrowania wody, przenośne 
przyrządy do przetwarzania ścieków, przenośne przyrządy 
do uzdatniania wody, szamba do celów domowych, szam-
ba do celów przemysłowych, 36 usługi w zakresie wyceny 
finansowej, wycena związana z projektowaniem budynków, 
zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, usługi pla-
nowania finansowego związane z projektami budowlanymi, 
sporządzanie raportów finansowych w zakresie projektów bu-
dowlanych, przygotowywanie raportów finansowych związa-
nych z finansowaniem projektów budowlanych, zarządzanie 
finansowe projektami renowacji budynków, opracowywanie 
kosztorysów do celów wyceny kosztów, szacowanie kosztów 
naprawy [wycena finansowa], udzielanie informacji, konsulta-
cji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, usługi doradztwa 
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projek-
tów z zakresu infrastruktury, 37 usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, naprawa i renowacja 
budynków, usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi 
inżynierii wodno-lądowej w zakresie budownictwa pod-
wodnego, budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej, budowa infrastruktury wodno-lądowej, 
budowa instalacji wodociągowych, budowa konstrukcji 
inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, 
budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, inżynieria 
wodno-lądowa w zakresie nawadniania, podziemne prace 
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konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, 
wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, instalo-
wanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, 
montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż instala-
cji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja 
systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja sys-
temów ochrony środowiska, usługi w zakresie instalowa-
nia kanałów ściekowych, konserwacja i naprawa instalacji 
w budynkach, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
naprawa systemów kanalizacji, serwis w sytuacjach awa-
ryjnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę, odnawianie 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, oczyszczanie i czyszcze-
nie kanałów ściekowych, udzielanie informacji związanych 
ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, usługi 
doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze 
w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi 
doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, 
usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągo-
wych, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], 
konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru 
budowlanego, udzielanie informacji budowlanych, usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-
-lądowej, usługi zarządzania budową, 42 usługi architekto-
niczne i inżynieryjne, inżynieria wodno-lądowa, usługi pro-
jektowania architektonicznego, projektowanie techniczne 
i doradztwo, usługi w zakresie projektowania budynków, 
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi inży-
nieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi projektowania 
związane z inżynierią lądową i wodną, projektowanie i pla-
nowanie techniczne oczyszczalni wody, usługi planowania 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi rysowania w za-
kresie inżynierii wodno-lądowej, usługi projektowania w za-
kresie inżynierii wodno-lądowej, doradztwo w dziedzinie 
projektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie in-
żynierii wodno-lądowej, konsultacja techniczna w dziedzinie 
inżynierii środowiska, doradztwo w zakresie ochrony środo-
wiska, usługi doradztwa technicznego dotyczące inżynierii 
wodno-lądowej, usługi zarządzania projektami inżynieryj-
nymi, badania architektoniczne, badania inżynieryjne, pro-
wadzenie badań inżynierskich, testy inżynieryjne, pomiary 
inżynieryjne, badania dotyczące ochrony środowiska, usługi 
badawcze w zakresie ochrony środowiska, monitorowanie 
działań mających wpływ na środowisko w obrębie konstruk-
cji inżynierii wodno-lądowej, nadzór i inspekcja techniczna, 
audyt jakości, przeprowadzanie testów kontroli jakości, kontro-
la jakości towarów i usług, kontrola kosztów budowy, kontrola 
jakości ukończonych budynków, usługi kontroli jakości wody.

(210) 508517 (220) 2019 12 27
(731) DĘBICKI ZYGMUNT, Środa Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSPORT DĘBICKI

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 39 odbiór, transport i dostawa towarów, usługi 
w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi 
transportowe, usługi tranzytowe, usługi w zakresie organi-
zowania transportu drogowego, skomputeryzowane usłu-
gi informacyjne dotyczące usług transportowych, logistyka 

transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, 
rezerwacja transportu, wypożyczanie środków transportu, 
dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów, 
magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie 
w chłodniach, pakowanie artykułów do transportu, usłu-
gi przechowywania towarów, przechowywanie towarów 
w chłodniach, transport i składowanie towarów, składowa-
nie towarów przed i po transporcie, składowanie towarów 
w transporcie, usługi pośrednictwa związane ze składo-
waniem, wypożyczanie palet i kontenerów do transportu 
towarów.

(210) 508518 (220) 2019 12 29
(731) ZIELONACKI BARTOSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) nootill
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, 
leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspiera-
jące] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki 
wzmacniające, sulfonamidy [leki].

(210) 508520 (220) 2019 12 29
(731) ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K Krowodrza Centrum Konferencyjno - Hotelowe

(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.04.01, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.08, 
27.05.01

(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, orga-
nizowanie eventów i spotkań okolicznościowych, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów 
oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, 
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, kształcenie 
praktyczne [pokazy], usługi klubowe [rozrywka lub naucza-
nie], usługi nauczania, edukacji i oświaty, 43 hotele, hostele, 
pensjonaty, motele, domy turystyczne, wynajmowanie sal 
na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, tymczasowe zakwaterowanie, usługi rezerwacji pokojów, 
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [za-
rządzanie przyjazdami i wyjazdami], obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, restau-
racje, restauracje samoobsługowe, kafeterie, usługi barowe, 
stołówki, kawiarnie.

(210) 508522 (220) 2019 12 29
(731) MAŁECKI WOJCIECH FOOTBALL MASTERS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOTBALL FM MASTERS
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(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi menedżerskie dla sportowców, za-
rządzanie na rzecz zawodowych sportowców, promowanie 
zawodów i wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne 
na rzecz osobistości sportowych, zarządzanie biznesowe 
na rzecz zawodowych sportowców, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą dotyczące osobistości świata sportu, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, 
usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata 
sportu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami sportowymi, promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych.

(210) 508535 (220) 2019 12 30
(731) SOLGAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STRAŻNICY WZROKU
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suple-
menty, preparaty witaminowe.

(210) 508559 (220) 2019 12 30
(731) SYBIDŁO PIOTR SPIRYDON, Bystre
(540) (znak słowny)
(540) Novosiele
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
domy turystyczne, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, 
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w ho-
telach, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji poko-
jów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowa-
nie], wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwa-
terowania na pobyt czasowy.

(210) 508577 (220) 2019 12 30
(731) BARG BETONTECHNIK POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Ożarów Mazowiecki

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11, 29.01.14
(510), (511) 19 asfalt, beton, mieszanki betonowe ujmo-
wane w tej klasie, elementy budowlane betonowe, bitum, 
cegły, cement, dachówka niemetalowa, daszki niemetalowe 
dla budownictwa, deflektory kominowe niemetalowe, deski, 
drewno budowlane, drewno użytkowe, drzwi niemetalowe, 
filc dla budownictwa, geotekstylia, gips, glina, ił, gonty, gra-
nit, kamienie łamane, kamień budowlany, kamień wapienny, 
klepka podłogowa drewniana, klepki parkietowe, kominy 

niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, kosze dachowe 
niemetalowe, krokwie dachowe, kształtki rurowe rozgałęzie-
niowe niemetalowe, lepiszcza do reperacji dróg, lepiszcza 
do konserwacji dróg, materiały budowlane niemetalowe, 
materiały do budowy i pokrywania dróg, materiały konstruk-
cyjne niemetalowe, materiały na pokrycie nawierzchni dróg, 
mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nasady 
kominowe niemetalowe, nawierzchnia asfaltowa, obudowy 
kominków, obudowy kominowe niemetalowe, ogrodzenia 
niemetalowe, okładziny niemetalowe budowlane, okna nie-
metalowe, okucia drzwi niemetalowe, palisady niemetalo-
we, parkiety, piasek, piaskowiec budowlany, płytki dachowe 
łupkowe, płytki wykładzinowe niemetalowe, płyty cemen-
towe, płyty konstrukcyjne niemetalowe, podłogi, pokrycia 
dachów bitumiczne, pokrycia dachów niemetalowe, nieme-
talowe pokrycia ścian dla budownictwa, powłoki cemento-
we ognioodporne, produkty bitumiczne dla budownictwa, 
przedłużacze do kominów niemetalowe, przewody do dre-
nażu niemetalowe, przewody wodociągowe niemetalowe, 
rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, 
rury sztywne niemetalowe, rynny, rynny niemetalowe, scho-
dy niemetalowe, sklejka, słupy cementowe, smoła, spoiwa 
do murów, spoiwa murarskie, stemple niemetalowe, stopnie 
schodów niemetalowe, stopy niemetalowe, szalunki do be-
tonu niemetalowe, szkło izolacyjne, szkło ochronne budow-
lane, szkło okienne budowlane, szkło płaskie walcowane 
okienne dla budownictwa, szkło zbrojeniowe, szyby dla 
budownictwa, szyny winylowe budowlane, ścianki szczelne 
niemetalowe, taśmy smołowane dla budownictwa, trzony 
kominowe niemetalowe, wapień twardy drobnoziarnisty, 
wapno, zaprawa murarska, 37 usługi w zakresie: informowania 
o materiałach i budownictwie, izolacji budynków, gipsowa-
nia, malowania, murarstwa, nadzoru budowlanego, rozbiórki 
budynków, robót budowlanych, remontowych i konserwator-
skich, uszczelniania budynków, zabezpieczania przed korozją, 
42 usługi w zakresie: analizy projektów technicznych, analiz 
chemicznych, badań chemicznych betonu, jego składników 
i zapraw budowlanych, badań geologicznych, badań tech-
nicznych, doradztwa budowlanego, ekspertyz geologicznych, 
ekspertyz inżynieryjnych, inżynieryjnych prac i ekspertyz, pro-
jektowania technicznego konstrukcji budowlanych, projekto-
wania receptur materiałów budowlanych w tym mieszanek 
betonowych, projektowania i doradztwa architektonicznego, 
wykonawstwa rysunków technicznych, badania techniczne 
asfaltu, badania geotechniczne.

(210) 508595 (220) 2019 12 31
(731) H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HE Concept store
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
akcesoria kuchenne nieelektryczne, akcesoria łazienkowe, 
akcesoria ze skór, alkohole, artykuły elektroniczne, artykuły 
spożywcze, artykuły szkolne papiernicze, biżuteria, butelki, 
długopisy, dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dy-
fuzory trzcinowe, etui na butelki, figurki ozdobne, galanteria 
skórzana, gąbki, gry planszowe, grzebienie, gumki do wło-
sów, karafki, karty do gry, kawior, kieliszki, kocyki dla dzieci, 
kosmetyki, krawaty, muszki, fulary, kredki, książki, lampy, mi-
niaturki samochodów, notesy, obrusy, obuwie, odzież, odzież 
dla dzieci, opaski do włosów, otulacze dla dzieci jako kocyki, 
ozdoby i figurki ze szkła, papeterie, paski, perfumy, plakaty, 
plecaki, podstawki pod naczynia, portfele, pościel, preparaty 
do czyszczenia i dezodoryzacji akcesoriów dla zwierząt, pre-
paraty do golenia, preparaty do pielęgnacji zwierząt, ramki 
do zdjęć, ręczniki, spinki do włosów, szczotki do włosów, 
szelki, sztućce, śliniaki, świece, tace do użytku domowego, 
torebki, urządzenia do golenia, wazony, wizytowniki, wyroby 
do dekoracji wnętrz, wyroby jubilerskie, wyroby papiernicze, 
zabawki, zawieszki do smoczków, zegarki, zestawy podróżne 
do golenia, zastawy stołowe.

(210) 508609 (220) 2019 12 31
(731) FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturio Compot

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzują-
ce, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
napoje orzeźwiające, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
drinki na bazie piwa, napoje sportowe wzbogacane prote-
inami, napoje serwatkowe, soki, sorbety jako napoje, syropy 
do napojów, owocowe nektary bezalkoholowe, koktajle bez-
alkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, smoothie.

(210) 508613 (220) 2019 12 31
(731) KURASIK ANDRZEJ STANISŁAW OVOVITA, Prawda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eggsafe

(531) 08.07.11, 14.05.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 29 jaja, substytuty jaj, jaja suszone, jaja kurze, jaja 
mrożone, jaja marynowane, jaja przetworzone, jaja solone, 
jajka herbaciane, żółtka jajek, białka jajek, jaja ptasie i pro-
dukty z jaj, jaja po szkocku, jaja w proszku, koktajle jajeczne 
bezalkoholowe, jaja w stanie płynnym, gotowe posiłki za-
wierające [głównie] jajka, pasty do smarowania składające się 
głównie z jajek, gotowe dania składające się głównie z kotle-
tów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden).

(210) 508615 (220) 2019 12 31
(731) PRUDŁO MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) koltat
(510), (511) 14 kolczyki.

(210) 508635 (220) 2020 01 02
(731) HOUSE OF MERLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HOUSE OF MERLO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wy-
syłkowej, w tym online związane z następującymi produkta-
mi: produkty perfumeryjne, ekstrakty perfum, perfumowane 
wody toaletowe, woda perfumowana, esencje i olejki eterycz-
ne, olejki zapachowe, saszetki zapachowe, preparaty zapacho-
we do pomieszczeń, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 
środki zapachowe do samochodów, świece, świece zapacho-
we, kadzidełka, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, mydła 
i żele, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, preparaty do włosów, preparaty do depilacji 
i golenia, kosmetyki do makijażu.

(210) 508642 (220) 2020 01 02
(731) FUNDACJA DIGITAL EUROPE, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Digital Europe

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 certyfikacja umiejętności komputerowych, 
edukacja.

(210) 508692 (220) 2020 01 03
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 IRON NANOTECH
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

(210) 508707 (220) 2020 01 05
(731) SK TRADE STRZAŁKOWSKI KULESZA SPÓŁKA JAWNA, 

Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WMC TOOLS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, 7 urządzenia 
do obróbki maszynowej, młoty elektryczne, wkrętarki, wier-
tarki elektryczne, szlifierki, śrubokręty silnikowe, maszyny 
do cięcia, piły elektryczne, klucze nasadowe, noże elektrycz-
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ne, elektryczne urządzenia do lutowania, dłuta, maszyny 
do gwintowania, narzędzia do frezowania, brzeszczoty do pił 
maszynowych, prostownice do arkuszy metali, świdry [ma-
szyny], 8 narzędzia ręczne budowlane do naprawy i konser-
wacji, młotki, wiertarki ręczne, ręcznie obsługiwane szlifierki, 
śrubokręty, piły ręczne, klucze [narzędzia], brzeszczoty do pił 
ręcznych, imadła, pilniki [narzędzia], przebijaki [narzędzia], 
świdry, strugi, tarniki, tarki [narzędzia ręczne].

(210) 508709 (220) 2020 01 05
(731) MONOLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biały Bór
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNA butla

(531) 19.07.09, 05.07.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wina, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wina, usługi informacji 
handlowej w zakresie wina.

(210) 508710 (220) 2020 01 07
(731) TADEUSIAK RAFAŁ MOLII, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Molii

(531) 03.13.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 28 huśtawki, kołyski dla niemowląt, namioty 
do zabawy w pomieszczeniach, maty z puzzli piankowych 
[zabawki], zabawki rozwojowe dla niemowląt.

(210) 508720 (220) 2020 01 07
(731) NAWROCCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIÙ di ME

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], 
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], 

daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież 
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, 
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież 
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], wo-
alki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież], 
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież 
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież 
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczę-
ca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dziani-
na [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra 
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla 
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez ręka-
wów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież 
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce 
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, 
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe 
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe wa-
runki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane 
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), 
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki 
na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, ko-
szule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule 
eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruk-
sowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzia-
niny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki 
bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod 
szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawa-
mi, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] nakładane 
na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu, 
spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, 
eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, 
spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformal-
ne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice golfowe, 
spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, 
spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy 
ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], 
spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowa-
tymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], 
kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, 
swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, swetry 
bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wy-
kończeniem przy szyi, płaszczę, płaszcze skórzane, płaszcze 
wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny 
[płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zi-
mowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze 
z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki 
futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skó-
rzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, dłu-
gie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, 
kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, 
kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krótkie kurt-
ki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez 
rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne 
kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki 
[chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełnia-
ne, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki 
z pomponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki 
ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, 
kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, 
toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, 
szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe 
szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, sza-
le [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania 
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wokół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wy-
prawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych.

(210) 508721 (220) 2020 01 07
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUX BOTANICALS

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 mydła, detergenty, preparaty do wybielania, 
środki czyszczące, produkty perfumeryjne, woda toaletowa, 
woda po goleniu, woda kolońska, olejki eteryczne, dezodoran-
ty i antyperspiranty, produkty do pielęgnacji skóry głowy i wło-
sów, szampony i odżywki, farby do włosów, produkty do sty-
lizacji włosów, pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej 
nie do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, preparaty toaletowe nie do celów medycznych, 
preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji 
skóry, oleje, kremy i balsamy do skóry, preparaty do golenia, 
preparaty przed i po goleniu, preparaty do depilacji, prepara-
ty do opalania i emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, kosmetyki, preparaty do makijażu i demakijażu, 
wazelina, preparaty do pielęgnacji ust, talki, bawełniana wata 
kosmetyczna, bawełniane pałeczki, kosmetyczne płatki, ko-
smetyczne chusteczki, wstępnie nawilżane i nasączane waciki 
i chusteczki, maski kosmetyczne, maski do twarzy.

(210) 508728 (220) 2020 01 07
(731) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Mazurska Manufaktura Alkoholi
(510), (511) 32 piwo, 33 alkohole wysokoprocentowe.

(210) 508729 (220) 2020 01 07
(731) KOCZOROWSKI JAKUB SZKOŁA PŁYWANIA 

SWIM&FUN, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Szkoła Pływania Swim&Fun
(510), (511) 41 nauczanie pływania, prowadzenie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie zawodów spor-
towych, organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, roz-
rywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warszta-
tów, treningów i kursów, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie 
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sporto-
wych lub rekreacyjnych.

(210) 508732 (220) 2020 01 07
(731) ELIQUID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MINISTERSTWO CHMURY
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 
34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do ce-
lów medycznych, waporyzatory osobiste i papierosy elektro-
niczne oraz aromaty i płyny do nich, elektroniczne fajki wodne, 

urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia 
elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikoty-
nę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne 
w płynie do papierosów elektronicznych, kartridże do papie-
rosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicz-
nych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy 
do palenia papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów 
do papierosów elektronicznych, płyny do elektronicznych pa-
pierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol 
propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] 
zawierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach 
elektronicznych inne niż olejki eteryczne, elektroniczne fajki 
do tytoniu, cygara elektroniczne, papierosy (filtry do -), filtry 
do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla palaczy, 
do stosowania doustnego, środki czyszczące do papierosów 
elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, 
nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji han-
dlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz innych, przez sklepy on-line.

(210) 508734 (220) 2020 01 07
(731) OLSZÓWKA ŁUKASZ ANOVER, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ANOVER
(510), (511) 40 barwienie metali [nie malowanie], cynkowanie 
metali, oksydowanie metali, galwanizowanie metali, informa-
cje o obróbce materiałów, kształtowanie elementów metalo-
wych, obróbka skrawaniem części dla osób trzecich [usługi 
warsztatu mechanicznego], obróbka materiałów aluminio-
wych poprzez anodowanie, obróbka przemysłowa ścieków, 
usuwanie ścieków powstałych w procesach przemysłowych, 
oczyszczanie ścieków przemysłowych, obróbka ścieków.

(210) 508735 (220) 2020 01 07
(731) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Jurand
(510), (511) 32 piwo, 33 alkohole wysokoprocentowe.

(210) 508736 (220) 2020 01 07
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zawiercie

(540) (znak słowny)
(540) PROJEKT X
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 
34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do ce-
lów medycznych, waporyzatory osobiste i papierosy elektro-
niczne oraz aromaty i płyny do nich, elektroniczne fajki wodne, 
urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia 
elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikoty-
nę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne 
w płynie do papierosów elektronicznych, kartridże do papie-
rosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicz-
nych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy 
do palenia papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów 
do papierosów elektronicznych, płyny do elektronicznych pa-
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pierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol 
propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] 
zawierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach 
elektronicznych inne niż olejki eteryczne, elektroniczne fajki 
do tytoniu, cygara elektroniczne, papierosy (filtry do - ), filtry 
do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla palaczy, 
do stosowania doustnego, środki czyszczące do papierosów 
elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, 
nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji han-
dlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz innych, przez sklepy on-line.

(210) 508737 (220) 2020 01 07
(731) KOCZOROWSKI JAKUB SZKOŁA PŁYWANIA 

SWIM&FUN, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWIM and FUN SZKOŁA PŁYWANIA

(531) 01.15.24, 26.01.03, 26.02.01, 26.02.13, 26.02.18, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 41 nauczanie pływania, prowadzenie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie zawodów spor-
towych, organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, roz-
rywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warszta-
tów, treningów i kursów, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie 
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sporto-
wych lub rekreacyjnych.

(210) 508740 (220) 2020 01 07
(731) LIDANG LU, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shengyatu

(531) 27.05.01, 27.05.04, 26.11.13
(510), (511) 24 zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw 
sztucznych, firanki koronkowe.

(210) 508747 (220) 2020 01 07
(731) MAZUR MARCIN MELLLOW YELLOW CONSULTING, 

Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Mellow Yellow Consulting
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt 
działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania bizne-
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania 
opinii publicznej, badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, ekonomiczne prognozy, informacja o działalności 
gospodarczej, marketing ukierunkowany, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie 
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama zewnętrzna, statystyczne zestawienia, 
tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biz-
nesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakre-
sie opracowania graficznego do celów reklamowych, usłu-
gi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie 
wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wynajem bilbor-
dów [tablic reklamowych], wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług.

(210) 508751 (220) 2020 01 07
(731) BURCZYŃSKI TOMASZ KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TB

(531) 23.01.01, 23.01.25, 24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 45 usługi prawne-usługi świadczone przez 
prawników, pomoce prawne na rzecz osób fizycznych, grup 
osób, organizacji i przedsiębiorstw.

(210) 508752 (220) 2020 01 07
(731) ĆWIEK MONIKA WILLSON MEDIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NELA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 20.05.25, 26.13.25
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspi-
ranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do pod-
łóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki ete-
ryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do na-
pojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, 
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów 
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik ko-
smetyczny], bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust  
i, brokat do paznokci, bursztyn [wyroby perfumeryjne], che-
miczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowe-
go [pranie], chusteczki dla niemowląt nasączone preparata-
mi do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodo-
ranty dla zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczka-
mi zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja 
mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui na szminkę, 
farby do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, hen-
na [barwnik kosmetyczny], woda Javelle, jonony [wyroby 
perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalko-
mania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun [śro-
dek ściągający], kamień polerski, kleje do celów kosmetycz-
nych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki 
(kwilai) do prania, korund [materiał ścierny], kosmetyki, ko-
smetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska, 
krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku 
praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, środki do usu-
wania lakieru, lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki poler-
skie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, 
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe 
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, 
mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, my-
dło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do pa-
znokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do wło-
sów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golterio-
wy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, 
olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapa-
chów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier 
do polerowania, papier ścierny szmerglowy, parkiety (wosk 
do -), paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pa-
sta do butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty 
do skór, piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe, 
płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki 
do oczu nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia 
przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji wło-
sów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny 

do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodo-
ryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłogi, pomadki do ust, 
pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny 
do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszcze-
nia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domo-
wych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku do-
mowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pre-
paraty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, pre-
paraty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higie-
ny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaleto-
we], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia 
włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty 
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty 
do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do pielę-
gnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do po-
lerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, pre-
paraty do prania chemicznego, preparaty do prostowania 
włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty 
do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotło-
wego do celów gospodarstwa domowego, preparaty 
do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania 
plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświe-
żające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające 
do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty 
wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, preparaty 
wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania odde-
chu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe my-
dła, puder do twarzy, pumeks, preparaty do usuwania rdzy, 
roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy sztuczne, safrol, 
saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czysz-
czenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony, 
szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyj-
ne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji], szmergiel, sztuczne paznokcie, ścierecz-
ki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczą-
ce do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zę-
bów, środki do konserwacji skóry [pasty], środki do namacza-
nia prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki 
do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], 
środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ścierne 
i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, 
środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), 
środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmięk-
czające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycz-
nych, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpe-
ny [olejki eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze 
do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów ko-
smetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina ko-
smetyczna, węglik krzemu [materiał ścierny], węgliki metali 
[materiały ścierne], woda kolońska, woda lawendowa, woda 
perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, 
wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk 
do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, 
wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybie-
lacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmy-
wacze do paznokci, żele do masażu inne niż do celów me-
dycznych, żele do wybielania zębów, żelowe płatki pod oczy 
do celów kosmetycznych, 9 adaptory elektryczne, aerome-
try, akceleratory cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy antyw-
łamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady 
[części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, 
amperomierze, analizatory powietrza, analizatory wielkości 
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nanocząsteczek, anemometry, anody, anteny, antykatody, 
aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura 
do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do ko-
mutacji, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projek-
cji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie 
nie do celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania 
podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje komputero-
we do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządze-
nia dydaktyczne [do nauczania], automaty biletowe, auto-
matyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego 
ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegaw-
cze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, ba-
rometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie 
do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie 
elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bez-
pieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziur-
kowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygna-
lizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami, na-
promieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe do bro-
ni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cew-
ki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, 
chipy [układy scalone], chipy z kodem dna, chromatografy 
do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące 
przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki 
do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cy-
frowe termostaty do kontroli warunków klimatycznych, cy-
klotrony, cyrkle do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory 
danych], częstotliwościomierze, czujniki piezoelektryczne, 
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów 
kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmie-
rze [odległościomierze], densymetry, densytometry, detek-
tory podczerwieni, diody elektroluminescencyjne z punkta-
mi kwantowymi [QLED], diody świecące [LED], dozowniki, 
drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], 
drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut miedzia-
ny izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewo-
dy] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamo-
metry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski 
magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, 
dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia 
ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki 
do pobierania do telefonów komórkowych, dzwonki sygna-
lizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki 
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, ekierki po-
miarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany pro-
jekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, 
ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy 
będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykiet-
ki na towarach, elektroniczne obroże treningowe dla zwie-
rząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pió-
ra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, 
elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze 
kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne 
i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] 
do instrumentów muzycznych, elektryczne instalacje prze-
ciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła, elektrycz-
ne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, emotikony do pobrania na telefony komórkowe, 
epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui 
na smartfony, fajki z ustnikiem do oddychania pod wodą, fa-
lomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] 
naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry do masek 
do oddychania, filtry do użytku w fotografii, filtry promieni 
ultrafioletowych do fotografii, flary ratownicze, niewybucho-
we i nie pirotechniczne, folie ochronne dostosowane 
do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów 

komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przy-
rządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, ga-
zometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy mierni-
cze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka elektryczne, gniazd-
ka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], grafika 
do pobrania do telefonów komórkowych, grodzie akumula-
torów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywo-
ływania psów, gwizdki sportowe, gwizdki sygnalizacyjne, 
hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kom-
pasów geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kul-
tur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektrycz-
ne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, in-
stalację tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne branso-
letki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, inte-
raktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale 
z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy kompute-
rowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozru-
chowe do silników, kable światłowodowe, kalkulatory, kalku-
latory kieszonkowe, kalorymetry, kamery cofania do pojaz-
dów, kamery termowizyjne, kamery wideo, kamizelki kulo-
odporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przezna-
czone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy 
dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inte-
ligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urzą-
dzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski do jazdy konnej, ka-
ski ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, 
kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, 
kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), kla-
wiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśni-
cze, koce ratunkowe, kodery magnetyczne, kodowane iden-
tyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty ma-
gnetyczne, kodowane karty - klucze, kolektory elektryczne, 
kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyj-
ne, komórki fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrzą-
dy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputery, komputery 
cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne 
[podręczne], komutatory, kondensatory, kondensory optycz-
ne, końcówki [elektryczność], korektory graficzne [urządze-
nia audio], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [de-
tektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], 
kwasomierze do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], 
lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe do aparatów 
fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elek-
tronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy 
optyczne, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, 
lasery, nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty 
projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczni-
ki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny 
sondujące, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy 
[optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy, ładowarki 
do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łań-
cuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
łączniki elektryczne, łodzie ratunkowe, łyżki do odmierzania, 
magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magne-
tyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, ma-
nekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], manipulatory 
kulkowe [urządzenia komputerowe], maski do nurkowania, 
maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, 
maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, ma-
szyny do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny faksymilo-
we, maszyny i urządzenia do sondowania, maszyny sumują-
ce, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], 
meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania 
telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany 
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do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy mier-
nicze], miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrącz-
ki, miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mierniki, mierniki 
sygnału satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroproceso-
ry, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio, modele głowy 
do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], modemy, 
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt kom-
puterowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia 
na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub ultra-
dźwiękowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], nabo-
je na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadaj-
niki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, 
naklejki termoczułe nie do użytku medycznego, nakolanniki 
dla robotników, nakrycia głowy w postaci kasków ochron-
nych, napędy dysków do komputera, nauszniki do słucha-
wek, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów 
elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
śniki płyt ciemniowych [fotografia], numeryczne wyświetla-
cze elektroniczne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, 
obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy do selfie, obiekty-
wy powiększające, obudowy głośników, ochraniacze głowy 
do uprawiania sportu, ochraniacze zębów, ochraniacze zę-
bów do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odbior-
niki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki 
radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, od-
gromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwa-
rzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompakto-
wych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed 
ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromienio-
waniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona 
do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, ograniczni-
ki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, 
okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne 
do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary 
przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [rezy-
story], oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogra-
mowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowa-
nie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do po-
brania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, 
organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], oscylo-
grafy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony do gniazdek 
elektrycznych, osłony głowy, osłony obiektywów, osłony 
ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblasko-
we, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządze-
nia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory 
[ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, 
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, 
paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa 
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowe-
go, pedały wah wah (kaczki), peryskopy, piece do użytku la-
boratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pi-
pety laboratoryjne, pirometry, plandeki ochronne, planime-
try, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płyt-
ki dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycz-
nych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wi-
deo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod 
nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słowniki 
elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na lap-
topy, pokrowce na smartfony, polarymetry, pomiarowe na-
czynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli 
elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elek-
trycznych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, 
półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, 

procesory centralne, programy komputerowe do pobrania, 
programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze, 
pryzmaty [optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki cza-
sowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, 
inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multime-
dialne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, prze-
wodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elek-
tryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków, 
przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy 
do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru 
odległości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrzą-
dy do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy do pomiaru wagi, 
przyrządy do pomiaru wysokości, przyrządy do śledzenia 
aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywa-
nia temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przy-
rządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy mate-
matyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawiga-
cyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przy-
rządy zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspiesze-
niomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity 
rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektrycz-
ność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary, radia 
[odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramo-
fonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry 
do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory [elek-
tryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia 
do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regula-
tory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w mi-
lach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania po-
wietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed wy-
padkami, rękawice cybernetyczne, rękawice dla nurków, rę-
kawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi 
do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wy-
padkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, roboty 
do nadzoru bezpieczeństwa, roboty do teleprezencji, roboty 
edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną 
inteligencję, roboty laboratoryjne, różdżki dla różdżkarzy, rur-
ki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki Pitota, rurki z ustni-
kiem do oddychania pod wodą, rury głosowe, satelity do ce-
lów naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sfe-
rometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpie-
czające przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery 
[urządzenia do przetwarzania danych], skrzynki akumulato-
rowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakła-
dane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki 
do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optycz-
ne, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo-badaw-
czych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomia-
rów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], 
sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryfe-
ryjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowa-
nia dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych 
dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, 
statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki 
do retort, stojaki przystosowane do laptopów, stoliki mierni-
cze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki elektryczne, 
subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki fotograficz-
ne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna 
lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybuchowe, symula-
tory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania 
i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze 
[elektryczność], szalki Petriego, szklane obudowy do akumu-
latorów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do bi-
nokli, szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instru-
mentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], 
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światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze 
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice 
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryj-
ne, tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe noszone 
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, ta-
śmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji 
dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia 
nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony ko-
mórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetla-
cze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termo-
metry nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, 
tłumice, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], tor-
by do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory 
elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, trans-
pondery, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody, 
tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych, 
tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalo-
ne, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, 
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, 
urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt 
fonograficznych, urządzenia do destylacji do badań labora-
toryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia 
do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia la-
boratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do gło-
sowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządze-
nia do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji 
ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia 
do monitorowania niemowląt, urządzenia do montażu fil-
mów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania od-
bitek fotograficznych, urządzenia do nauczania, urządzenia 
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do obrazowania meto-
dą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycz-
nych, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, 
urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycz-
nych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia 
do powiększania [fotografia], urządzenia do projekcji wirtual-
nych klawiatur, urządzenia do przelewania, przepompowa-
nia tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do reje-
strowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia 
do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnali-
zacji morskiej, urządzenia do światłokopii, urządzenia 
do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramo-
fonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia dyfrakcyj-
ne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalne-
go sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządze-
nia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia heliogra-
ficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rent-
genowskich, nie do celów medycznych, urządzenia i przy-
rządy do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urzą-
dzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do że-
glugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządze-
nia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, 
urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza 
czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficz-
nych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu 
przed korozją, urządzenia kinematograficzne, urządzenia kra-
wieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące 
inne niż do celów medycznych, urządzenia nawigacyjne dla 
pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA, urzą-

dzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia ra-
diologiczne do celów przemysłowych, urządzenia systemu 
GPS, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, urzą-
dzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów 
medycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemow-
ląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpie-
czające przed promieniowaniem rentgenowskim nie do ce-
lów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi 
analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, 
wagi łazienkowe, wagi pomostowe, wagi precyzyjne, walkie-
-talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościo-
mierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], 
wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki 
nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki 
prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detek-
tory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, 
wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemy-
słowego lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, elek-
tryczne inne niż do oświetlania, wyłączniki samoczynne, wy-
sokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], wzbudniki 
elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki 
[przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływa-
ków, zakraplacze do odmierzania inne niż do użytku me-
dycznego lub domowego, zamki elektryczne, zatyczki 
do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [prze-
łączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie inne 
niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegarki kon-
trolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny 
do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły przewo-
dów elektrycznych do samochodów, zestawy do korzystania 
z telefonów bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywi-
stości wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złą-
cza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów 
[elektryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] 
do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki 
drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, 
znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 16 adresarki, afi-
sze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [ar-
tykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, albumy 
do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania 
winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze 
z nutami w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zwija-
nia, artykuły biurowe [ z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, 
atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna 
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biule-
tyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki 
[artykuły papiernicze], bony wartościowe, brokat do celów 
biurowych, broszury, celuloidy do filmów animowanych, 
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywno-
ści, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki 
do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania 
makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czaso-
pisma [periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski 
kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylep-
nej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne, druko-
wane rozkłady, ekierki do rysowania, etui na identyfikatory 
[artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub 
kartonu, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety 
z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, folia samo-
przylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do palety-
zacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie 
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, for-
mularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej [mate-
riały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, 
frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, gal-
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wanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina 
do modelowania, globusy, grafity do ołówków, gumki 
do ścierania, hektografy, identyfikatory [artykuły biurowe], 
igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalenda-
rze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane 
w pulpit), kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzenia-
mi, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [ar-
tykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż 
do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papete-
rię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, 
ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, 
klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, 
klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy 
do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż pasmante-
ria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artykuły pi-
śmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, korektory 
w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły 
biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do zna-
kowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki, 
kuwety malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla 
drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła 
sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety architektonicz-
ne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania 
do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, 
elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do introli-
gatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pakowa-
nia wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania, 
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały fil-
tracyjne z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, 
do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe, 
miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimero-
wa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do sło-
jowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], 
nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe], 
niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [note-
sy], noże do papieru [artykuły biurowe],, numeratory, obciągi 
offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [malarstwo], 
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona 
gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kre-
dytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe, 
okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papierni-
cze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatycz-
ne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania 
przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki 
do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla 
malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier 
do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, pa-
pier do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], 
papier do radiogramów, papier do użytku na stołach do ba-
dań, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier 
higieniczny, papier mache, papier nutowy, papier parafino-
wany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżo-
wy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [ar-
tykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe na-
krycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki denty-
styczne, papierowe podkładki pod szklanki, pasta do mode-
lowania, pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, pastele [kredki], perforatory biurowe, 
periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki 
z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra 
kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plan-
sze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introli-
gatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno 

nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji 
dokumentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki 
do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do ksią-
żek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki [książki], pod-
stawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papiero-
we, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pie-
częci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papiero-
we, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne 
do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przebitki [materiały 
piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory 
do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie, 
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje 
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku 
szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, pudła na kapelu-
sze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi głów-
ne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papie-
rowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszcze-
nia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce 
do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luź-
ne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty 
do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wyma-
zujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, 
stalówki, stalówki ze złota, statuetki z papieru mache, steatyt 
[kreda krawiecka], stemple do pieczętowania, suche kalko-
manie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablo-
ny do dekorowania żywności i napojów, szablony do wyma-
zywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, 
ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy 
z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawa-
mi, papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogło-
szeniowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia 
pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmien-
ne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do kodów kreskowych, 
taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku 
biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu programów 
komputerowych, taśmy przylepne do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elek-
tryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów 
piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby 
papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, 
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki 
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw 
sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwie-
rząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz 
chiński, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty 
do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia 
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urzą-
dzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania ko-
pert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa 
[sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urzą-
dzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple), 
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowa-
nia żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn 
do pisania, washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszow-
niki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad, perfumowane 
lub nie, wkłady atramentowe, worki na śmieci wykonane 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania 
nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania 
szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, 
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wycinki hi-
stologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wy-
pełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone 
do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzornice 
perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, 
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wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki 
do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nutowe, za-
wiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, 
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety 
kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocz-
towe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwija-
cze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 25 alby, antypośli-
zgowe akcesoria do obuwia, apaszki [chustki], bandany 
na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, 
biustonosze, boa na szyję, body [bielizna], bokserki, botki, 
bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, 
buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylin-
dry [kapelusze], czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielo-
we, czepki pod prysznic, czubki do butów, daszki do czapek, 
daszki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina 
[odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary 
[ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garni-
tury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety 
[bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, 
kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla ryba-
ków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki 
koszul,, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona 
do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombi-
nezony, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla 
narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy ką-
pielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krót-
kim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurt-
ki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki 
damskie, majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], 
mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia 
głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia gło-
wy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki 
[odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, 
obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, 
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla 
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież 
haftowana, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież 
zawierająca substancje odchudzające, odzież ze skóry, ogrze-
wacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], oku-
cia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, osłonki 
na obcasy, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, pa-
ski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką 
[obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], peleryn-
ki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane 
kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy bu-
tów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pod-
szewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki 
do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające 
pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciar-
skie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym 
palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, 
skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico - spodenki, 
stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje 
przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia 
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety 
kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawa-
mi, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty, 
trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, we-
lony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby poń-
czosznicze, 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów, amu-
nicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artykuły 
gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty 
do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty 
do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane 
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki 

startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń 
do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń pa-
intballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, bumeran-
gi, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymoco-
wanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, chus-
ty do jogi, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski], deski 
do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, 
deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (za-
bawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, 
dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sporto-
we], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochron-
ne przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra w do-
mino, gra w kulki, gry, gry nadmuchiwane do basenów, gry 
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry 
z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki 
wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły 
do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używa-
na przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów 
[zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pły-
wania, karty do bingo, karty do gry, karty na wymianę [gry 
karciane], karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije 
do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, kijki do nartorolek, 
kijki narciarskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ru-
letki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach 
[zabawki], konsole do gier video, kontrolery do konsoli gier, 
końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe 
[nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart, kreda do ki-
jów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardo-
we, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki 
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski 
szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty 
do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawno-
ściowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia 
do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone 
jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie 
pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły 
sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], namioty zabaw-
kowe, nartorolki, narty, narty skiboardowe, ochraniacze [czę-
ści strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły 
sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów 
oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra auto-
matowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki 
na przyjęcia,, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podno-
szenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy na talię, do ćwi-
czeń, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier 
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina do za-
bawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płe-
twy do nurkowania z akwalungiem, płetwy do pływania, 
pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, 
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, 
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, proce [artykuły sportowe], przenośne [podręczne] 
konsole do gier wideo, przenośne gry i zabawki posiadające 
funkcje telekomunikacyjne, przybory do łucznictwa, przy-
rządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfo-
we], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrzą-
dy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, ręka-
wice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałka-
rzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szer-
mierki, rękawice golfowe, rękawice płetwy do pływania, ro-
boty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningo-
wych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową 
[gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samocho-
dy do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, 
siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na nar-
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ty], smycze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, 
sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery 
treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły 
bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żeto-
nami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strze-
lające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, 
suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule 
do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne ga-
dżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg 
sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tar-
cze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, tor-
by na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, 
trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] 
do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby strzelające 
na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla 
lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], 
uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia 
do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek te-
nisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 
urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe 
[sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub ry-
bołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiąza-
nia do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla 
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, 
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gim-
nastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domo-
wych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiec-
twa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy mo-
deli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie 
[przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, żyłki 
wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolo-
tów w pomniejszonej skali, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aroma-
ty (preparaty -) do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki 
eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż 
olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na pa-
rze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowi-
ną], bita śmietana (preparaty usztywniające do -), bloki lodu, 
budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, 
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, 
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney 
[ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie 
wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier 
palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [sub-
stytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada 
pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze 
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki 
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dul-
ce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów 
żywnościowych inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, 
gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], gla-
zury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako 
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaro-
nu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, 
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herba-
ta, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przypra-
wa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łu-
skany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spo-
żywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, 
karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza 
manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa 
niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych 
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza 
palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [ka-
sza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane da-
nia, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowa-

ne dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lomper 
[podpłomyk na bazie ziemniaków], lód naturalny lub sztucz-
ny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blo-
kach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukre-
cja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, 
makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marce-
pan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana 
do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydzia-
na, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka 
ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich 
wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane 
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki od-
świeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy 
czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary 
inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mle-
kiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mle-
kiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje 
na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 
ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśni-
ki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuska-
ny, owocowe galaretki [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyro-
by cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kuli-
narnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi 
[przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające 
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukierni-
cze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pate en 
croute), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pi-
kantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzie-
niem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pie-
rożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], płatki 
kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, prepa-
raty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty 
roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie 
owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pie-
czenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, 
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przypra-
wy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, mary-
naty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japoń-
skie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych, 
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka ryżowe], 
siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lnia-
ne do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów 
spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożyw-
czych, soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona 
[wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa, sorbety 
[lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy 
[przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy 
owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konser-
wowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, 
suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i me-
lasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożyw-
czych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], 
tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [makaron japoński], 
wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut 
wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do go-
towania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wy-
roby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecz-
nych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyro-
by cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby 
czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu 
produktów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 32 aperitify 
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bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe prepara-
ty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wy-
twarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, 
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, na-
poje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, 
napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów 
gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, 
napoje na bazie soi inne niż substytuty mleka, napoje odal-
koholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, na-
poje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, 
orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owo-
cowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowa-
nych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], napoje 
bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki warzywne [napoje], 
sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, 
moszcz z winogron, niesfermentowany, woda [napoje], 
woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, 
woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda 
sodowa, woda stołowa, 39 chroniony transport przedmio-
tów wartościowych, dostarczanie gazet, dostarczanie kwia-
tów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa 
energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, 
dystrybucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht, fracht 
[przewóz towarów], frankowanie przesyłek pocztowych, ho-
lowanie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, 
informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu, łamanie 
lodu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub 
dokumentów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transpor-
towe, napełnianie automatów sprzedających, obsługa ślu-
z,organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich 
za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, pakowa-
nie prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samocho-
dów, pilotowanie, pojazdy (wypożyczanie -), pośrednictwo 
frachtowe, powietrzny (transport -), przechowywanie baga-
żu, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, 
przeprowadzki, przewożenie, przewóz samochodami cięża-
rowymi, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na po-
dróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, 
ściąganie statków z mielizny, transport, transport autobuso-
wy, transport barkami, transport i przechowywanie odpa-
dów, transport karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, 
transport łodziami, transport łodziami spacerowymi, trans-
port mebli, transport morski, transport pasażerski, transport 
promowy, transport rurociągami, transport rzeczny, trans-
port samochodami opancerzonymi, transport tramwajowy, 
udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, 
usługi butelkowania, usługi car-sharingu, usługi kierowców, 
usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi pomocy 
drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa, 
usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi trans-
portu barkami, usługi transportu na wycieczki ze zwiedza-
niem, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi 
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, uzupeł-
nianie banknotów w bankomatach, wynajem autokarów, 
wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem silników 
lotniczych, wynajem statków powietrznych, wynajem syste-
mów nawigacyjnych, wynajem traktorów, wynajem zamra-
żarek, wynajmowanie garaży, wynajmowanie koni, wynaj-
mowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], wypo-
życzanie elektrycznych chłodziarek do wina, wypożyczanie 

kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodo-
wych bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów 
wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypo-
życzanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków in-
walidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie sateli-
tów na rzecz osób trzecich, załadunek, wyładunek statków, 
zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (trans-
port), 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradz-
two zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystry-
bucja filmów, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla 
użytkowników pilotażu dronów, fotografia, fotoreportaże, 
hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach roz-
rywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aiki-
do, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fi-
zyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, na-
grywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka 
gimnastyki, nauka judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoo-
logicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, 
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organi-
zowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolo-
kwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów 
piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk 
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pi-
sanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [roz-
rywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów innych niż 
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja 
widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z prze-
wodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, pro-
wadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], 
przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia], publiko-
wanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc 
na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów rekla-
mowych, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojaz-
dów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany 
edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [szkolenia z ja-
pońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z internatem, świad-
czenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozryw-
kowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura 
zwierząt, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w interne-
cie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardo-
we], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, 
usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczo-
ne przez asystentów dla osób wymagających specjalnej 
opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier ofero-
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wane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub, naucza-
nie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkie-
stry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, 
usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawo-
dowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi stu-
dia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
zacji imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż 
do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane 
z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń kine-
matograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wy-
najmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadio-
nów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub 
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatral-
nych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kino-
wych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magneto-
widów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie 
sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypo-
życzanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie 
spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe 
uczelnie [edukacja].

(210) 508754 (220) 2020 01 07
(731) GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CHEŁMSKIE NIEDŹWIEDZIE BIZNESU
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, almanachy [roczniki], biuletyny informacyjne, bro-
szury, czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane], 
gazety, kalendarze, koperty [artykuły piśmienne], książki, 
materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki [note-
sy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, 
ołówki, papier, papier do pisania [listowy], periodyki [czaso-
pisma], ulotki, 35 agencje reklamowe, badania opinii publicz-
nej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, organizo-
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 38 agencje informacyjne, 
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, 
przesyłanie wiadomości, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, 41 organizowanie balów, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowa-
nie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja widowisk, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(210) 508756 (220) 2020 01 07
(731) KOWALEWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚMIECIO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.23, 26.05.01
(510), (511) 37 zbieranie śmieci (zbiórka odpadów), 39 wy-
wóz śmieci (jedynie zbieranie śmieci).

(210) 508759 (220) 2020 01 07
(731) BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO JASNE GORZOWIAK ORYGINALNA RECEPTURA 

od 2010

(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.17, 03.07.24, 05.03.06, 26.01.03, 
26.01.11, 26.01.15, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 508761 (220) 2020 01 07
(731) RUPNIEWSKI KRYSTIAN OŚRODEK SZKOLENIA 

KIEROWCÓW ŚLĄSK, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L O.S.K. ŚLĄSK

(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.21, 29.01.12

(510), (511) 41 nauka jazdy, nauka jazdy samochodem, na-
uka jazdy na motocyklu, nauka jazdy w zakresie bezpieczeń-
stwa na drodze, usługi szkół jazdy.

(210) 508772 (220) 2020 01 07
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Sara

(531) 10.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, blachoda-
chówki.

(210) 508824 (220) 2020 01 09
(731) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SZPILKI PO GODZINACH
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, usługi edukacyjne 
i instruktażowe.

(210) 508833 (220) 2020 01 09
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COCOJOGU

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 napoje na bazie mleka kokosowego, jogurty 
na bazie mleka kokosowego, desery jogurtowe, substytuty 
mleka.

(210) 508849 (220) 2020 01 09
(731) MARZEC KRZYSZTOF, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DevaGroup
(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, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja webi-
nariów.

(210) 508853 (220) 2020 01 09
(731) MARZEC KRZYSZTOF, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEVAGROUP

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, mar-
keting internetowy, reklama i marketing, usługi marketin-
gowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 

usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, obróbka tekstów, 41 usługi edukacyjne i szkolenio-
we, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizacja webinariów.

(210) 508870 (220) 2020 01 10
(731) GORDILLO RIOS PEDRO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Sporteve
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania 
na smartfony, aplikacje do pobrania na smartfony umożli-
wiające użytkownikom tworzenie, wyszukiwanie i rejestrację 
na imprezy, wydarzenia i spotkania sportowe lub rekreacyjne, 
aplikacje do pobrania na smartfony umożliwiające użytkow-
nikom uzyskanie dostępu do informacji związanych z impre-
zami, wydaleniami i spotkaniami sportowymi lub rekreacyjny-
mi, które mogą być dla nich interesujące, aplikacje do pobra-
nia na smartfony umożliwiające użytkownikom odbieranie, 
wyświetlanie, przetwarzanie i ładowanie danych z zakresu 
imprez, wydarzeń i spotkań sportowych lub rekreacyjnych, 
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 
aplikacje mobilne do pobrania do tworzenia sieci społeczno-
ściowych, tworzenia społeczności online i offline oraz do wy-
syłania i odbierania wiadomości elektronicznych, grafik, ob-
razów, treści, a także innych informacji za pośrednictwem 
światowych sieci telekomunikacyjnych, aplikacje mobilne 
do gromadzenia, edycji, schematyzowania, modyfikowania, 
oznaczania, przesyłania, przechowywania i udostępnianie 
danych i informacji, aplikacje mobilne do smartfonów umoż-
liwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych 
online, aplikacje mobilne do tworzenia społeczności online 
i offline oraz do umożliwiania zarejestrowanym użytkowni-
kom organizowania grup i wydarzeń sportowych i rekreacyj-
nych, uczestniczenia w dyskusjach, uzyskiwania informacji 
zwrotnej od innych użytkowników oraz do przesyłania in-
formacji na lemat zainteresowań sportowych w celach two-
rzenia sieci społecznościowych, mobilne aplikacje, mobilne 
aplikacje do pobrania umożliwiające użytkownikom tworze-
nie, wyszukiwanie i rejestrację na imprezy, wydarzenia i spo-
tkania sportowe lub rekreacyjne, oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do pobrania, 
oprogramowanie do smartfonów, oprogramowanie do ta-
bletów, oprogramowanie mobilne pozwalające na zamiesz-
czanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie, edy-
towanie, oznaczanie, umieszczanie w serwisach zewnętrz-
nych, transmisję strumieniową, zamieszczanie hiperłączy, 
współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie w zakresie 
mediów elektronicznych i informacji za pośrednictwem sieci 
komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie spo-
łecznościowe, oprogramowanie społecznościowe umożli-
wiające użytkownikom tworzenie, wyszukiwanie i rejestrację 
na imprezy, wydarzenia i spotkania sportowe lub rekreacyjne, 
oprogramowanie społecznościowe umożliwiające użytkow-
nikom uzyskanie dostępu do informacji związanych z impre-
zami, wydarzeniami i spotkaniami sportowymi lub rekreacyj-
nymi, które mogą być dla nich interesujące, oprogramowanie 
społecznościowe umożliwiające użytkownikom odbieranie, 
wyświetlanie, przetwarzanie i ładowanie danych z zakresu 
imprez, wydarzeń i spotkań sportowych lub rekreacyjnych, 
programy na smartfony, 35 gromadzenie i przetwarzanie 
danych i informacji dotyczących imprez, wydarzeń i spotkań 
sportowych lub rekreacyjnych, marketing imprez i wydarzeń, 
promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, przetwarza-
nie danych, świadczenie usług rejestracji online związanych 
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z uczestnictwem w imprezach, wydarzeniach i spotkaniach 
sportowych lub rekreacyjnych, świadczenie usług tworzenia 
sieci kontaktów online i zapewnianie informacji w dziedzinie 
sportu i rekreacji, udostępnianie mobilnej aplikacji, dzięki któ-
rej użytkownicy mogą tworzyć, wyszukiwać i rejestrować się 
na imprezy, wydarzenia i spotkania sportowe lub rekreacyjne, 
usługi gromadzenia, przechowywania i wyszukiwania infor-
macji o imprezach, wydarzeniach i spotkaniach sportowych 
lub rekreacyjnych, usługi online z zakresu nawiązywania kon-
taktów w celach organizowania imprez, wydarzeń i spotkań 
sportowych i rekreacyjnych, 42 projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 
projektowanie oprogramowania dla smartfonów, udostęp-
nianie aplikacji mobilnej do przesyłania wiadomości między 
użytkownikami oraz tworzenia, wyszukiwania i rejestracji 
na imprezy, wydarzenia i spotkania sportowe lub rekreacyjne, 
udostępnianie aplikacji mobilnej do przesyłania wiadomości 
między użytkownikami z zakresu imprez, wydarzeń i spotkań 
sportowych lub rekreacji, udostępnianie aplikacji mobilnej 
do przesyłania wiadomości między użytkownikami z różnego 
rodzaju wspólnymi zainteresowaniami sportowymi poprzez 
sieci światowe sieci telekomunikacyjne, udostępnianie opro-
gramowania dla smartfonów, dzięki któremu użytkownicy 
mogą tworzyć, wyszukiwać i rejestrować się na imprezy, wy-
darzenia i spotkania sportowe lub rekreacyjne, udostępnianie 
mobilnej aplikacji, dzięki której użytkownicy mogą tworzyć 
wyszukiwać i rejestrować się na imprezy, wydarzenia i spotka-
nia sportowe lub rekreacyjne, udostępnianie mobilnej aplika-
cji na smartfony z informacjami o imprezach, wydarzeniach 
i spotkaniach sportowych lub rekreacyjnych, udostępnianie 
mobilnej aplikacji z technologią umożliwiającą użytkowni-
kom tworzenie profili osobistych obejmujących informacje 
w zakresie udziału w imprezach, wydarzeniach i spotkaniach 
sportowych lub rekreacyjnych oraz transfer takich informacji 
na wiele serwisów społecznościowych, umożliwianie użyt-
kowania aplikacji mobilnej w zakresie serwisów społeczno-
ściowych przeznaczonych do tworzenia sieci społecznościo-
wych, tworzenia społeczności online i offline oraz do wysyła-
nia i odbierania wiadomości elektronicznych, grafik, obrazów, 
treści, a także innych informacji, usługi dostawcy aplikacji 
obejmujące oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie, 
pobieranie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie, edytowanie, 
oznaczanie, umieszczanie w serwisach zewnętrznych, trans-
misję strumieniową, zamieszczanie hiperłączy, współdzie-
lenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie w zakresie mediów 
elektronicznych i informacji za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i komunikacyjnych.

(210) 508904 (220) 2020 01 13
(731) MURAPOL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA,  

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MURAPOL REAL ESTATE

(531) 26.04.05, 26.03.04, 26.07.15, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pi-
sania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma 
branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, futerały 
na mapy, fotografie, kalendarze, koperty do użytku biuro-
wego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, książki, 
mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, pla-

ny architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień, ścianki działo-
we niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, płytki ścienne 
i okładziny niemetalowe dla budownictwa, materiały budow-
lane niemetalowe, cegły, cegły silikatowe, dachówki niemeta-
lowe, krzemionka, materiały ogniotrwałe, 35 usługi w zakresie: 
organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownic-
twie do budowy domów jak również gotowych konstrukcji 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspe-
cjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz 
wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając 
środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towa-
rów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne i marketin-
gowe, usługi agencji eksportowe i importowe, pomoc han-
dlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębior-
stwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, 
36 usługi w zakresie: organizowania finansowania i zarządza-
nia finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegają-
cych na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wy-
najmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, 
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednic-
two finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami 
na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych 
i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-
-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi w zakresie: 
budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej 
w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji 
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegający-
mi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych, usług remontowych w zakresie obiektów 
budowlanych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych 
drzwi i okien, usług instalacyjnych urządzeń klimatyzacyj-
nych, usług instalacyjnych systemów wodno-kanalizacyj-
nych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budyn-
ków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, 
roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, 
mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe 
w zakresie wystroju wnętrz, 42 projektowanie architektonicz-
ne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instala-
cji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, 
projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja 
wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia krajo-
znawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, 
wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geolo-
giczne, urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryza-
cja, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa 
inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie do-
radztwa technicznego w zakresie budownictwa.

(210) 508907 (220) 2020 01 13
(731) MURAPOL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA,  

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MURAPOL RE



Nr  ZT7/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 63

(531) 26.04.05, 26.03.04, 26.07.15, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pi-
sania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma 
branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, futerały 
na mapy, fotografie, kalendarze, koperty do użytku. biuro-
wego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, książki, 
mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, 
plany architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień, ścianki 
działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, płytki 
ścienne i okładziny niemetalowe dla budownictwa, materia-
ły budowlane niemetalowe, cegły, cegły sili kątowe, dachów-
ki niemetalowe krzemionka, materiały ogniotrwałe, 35 usługi 
w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowa-
nie w budownictwie do budowy domów jak również goto-
wych konstrukcji obiektyw mieszkalnych i niemieszkalnych 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to-
wary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez 
internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne 
lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie pre-
zentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyj-
ne i marketingowe usługi agencji eksportowe i importowe, 
pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia 
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy 
franchisingowej, 36 usługi w zakresie: organizowania finan-
sowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwe-
stycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo 
w sprawach kupna sprzedaży, najmu budynków, lokali i po-
wierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy 
finansowe, pośrednictwo finansowe usługi finansowe, obrót 
nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów 
i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie 
doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budow-
nictwa, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadze-
nia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, 
nadzoru budowlanego. realizacji i nadzoru nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usług remontowych w zakresie obiektów budowlanych, 
usług wykończeniowych usług instalacyjnych drzwi i okien 
usług instalacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usług in-
stalacyjnych systemów wodno-kanalizacyjnych, naprawy 
obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali 
mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastruk-
turą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne 
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wy-
stroju wnętrz, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie 
budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowla-
nych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projekto-
wanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, 
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze 
i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, wzor-
nictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne geologiczne, 
urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, pro-
jektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inży-
nierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradz-
twa technicznego w zakresie budownictwa.

(210) 508915 (220) 2020 01 13
(731) MURAPOL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA,  

Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.05, 26.03.04, 26.07.15, 29.01.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pi-
sania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma 
branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu. modele architektoniczne, futerały 
na mapy, fotografie, kalendarze, koperty do użytku biuro-
wego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, książki, 
mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, 
plany architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień, ścianki 
działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, płytki 
ścienne i okładziny niemetalowe dla budownictwa, materiały 
budowlane niemetalowe, cegły, cegły silikatowe, dachówki 
niemetalowe, krzemionka, materiały ogniotrwałe, 35 usługi 
w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowa-
nie w budownictwie do budowy domów jak również goto-
wych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to-
wary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez 
Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne 
lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie pre-
zentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyj-
ne i marketingowe, usługi agencji eksportowe i importowe, 
pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia 
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy 
franchisingowej, 36 usługi w zakresie: organizowania finan-
sowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwe-
stycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo 
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i po-
wierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy 
finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót 
nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów 
i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie 
doradztwa ekonomiczno - finansowego w zakresie budow-
nictwa, 37 usługi w zakresie budownictwa oraz prowadze-
nia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, 
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usług remontowych w zakresie obiektów budowlanych, 
usług wykończeniowych, usług instalacyjnych drzwi i okien, 
usług instalacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usług in-
stalacyjnych systemów wodno - kanalizacyjnych, naprawy 
obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano - mieszkaniowych, budowania lokali 
mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastruk-
turą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne 
oraz wodno - inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów 
i nawierzchni, prace budowlano - wykończeniowe w za-



64 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT7/2020

kresie wystroju wnętrz, 42 projektowanie architektoniczne 
w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji 
budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, 
projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekora-
cja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia 
krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i archi-
tektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, 
geologiczne, urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwen-
taryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, ob-
sługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakre-
sie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.

(210) 508916 (220) 2020 01 13
(731) PRZEGALIŃSKA EWA IBA INTERNATIONAL BRAND  

& ART CONSULTING, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBA International Brand & Art Consulting

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.07, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, działalność gospodarcza (doradz-
two w zakresie organizacji i zarządzania -), 42 projektowanie 
dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 508919 (220) 2020 01 13
(731) ALCO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALCO TRADE

(531) 19.07.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z na-
pojami alkoholowymi, zaopatrzenie osób trzecich w na-
poje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębior-
ców], usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji 
napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z napojami alkoholo-
wymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych zwią-
zane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji 
napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparata-
mi do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoho-
lowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami bezalkoholowymi, dystrybucja ulotek 

reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu-
cja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów promo-
cyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja 
drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja produk-
tów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów do ce-
lów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłasz-
cza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej 
[zarówno poza granice jak i w kraju], organizowanie usług 
wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], handel 
(zarządzanie w zakresie zamówień), promocja sprzedaży, ad-
ministrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, mar-
keting handlowy [inny niż sprzedaż], promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów 
audiowizualnych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, promowanie sprzedaży towarów i usług innych 
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, admi-
nistrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, nego-
cjowanie umowy kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo 
w kontaktach na kupno i sprzedaż towarów, usługi w zakre-
sie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsłu-
gi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
39 dostawa alkoholi wysokoprocentowych, usługi dystry-
bucyjne dotyczące napojów, takich jak napoje alkoholowe, 
dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja 
[transport] towarów drogą powietrzną, dystrybucja [trans-
port] towarów drogą morską, dystrybucja [transport] pro-
duktów dla sprzedaży detalicznej.

(210) 508940 (220) 2020 01 12
(731) FUNDACJA MARCO POMAGA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marco Pomaga

(531) 01.15.11, 27.05.01, 02.09.01, 29.01.15
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], elektroniczne urządzenia i przyrządy instruk-
tażowe i dydaktyczne, urządzenia i przyrządy do nauczania, 
urządzenia i przyrządy naukowe, urządzenia i przyrządy 
szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe dla 
dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, magnesy, ma-
gnetyzery i demagnetyzery, cyfrowe dyski audio, cyfrowe 
nośniki do nagrywania danych, cyfrowe nośniki do prze-
chowywania danych, czyste dyski do nagrywania, czyste 
dyski magnetyczne, czyste karty USB, czyste karty chipowe, 
czyste płyty CD-ROM do nagrań dźwiękowych lub wideo, 
czyste płyty DVD do nagrywania, czytniki RFID [wykorzy-
stujące technologię identyfikacji radiowej], elektroniczne 
notatniki, etui na telefony komórkowe, nagrane nośniki da-
nych do użytku z komputerami, notatniki [elektroniczne], 
znaczniki RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji ra-
diowej], utrwalone na nośnikach informacje i dane, pamięć 
USB [pendrive], słuchawki, sprzęt i akcesoria do przetwarza-
nia danych (elektryczne i mechaniczne), elektroniczne ter-
minarze osobiste, elektroniczne nośniki danych, 28 zabawki, 
zabawki edukacyjne, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
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artykuły i sprzęt sportowy, 35 administrowanie działalnością 
gospodarczą, promocja sprzedaży, administrowanie sprze-
dażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], do-
radztwo w zakresie promocji sprzedaży, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, 
zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne 
w zakresie datków pieniężnych, organizowanie zbiórek cha-
rytatywnych [na rzecz osób trzecich], usługi gromadzenia 
funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, 
gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą im-
prez rozrywkowych, gromadzenie funduszy i sponsorowa-
nie finansowe, 41 edukacja, rozrywka i sport, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, imprezy kulturalne, muzyczne widowiska sceniczne 
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, 
nauczanie i szkolenia, obozy rekreacyjne, organizacja i pre-
zentacja widowisk, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów mu-
zycznych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, 
organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowa-
nie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie festy-
nów w celach rozrywkowych, organizowanie imprez rozryw-
kowych i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, orga-
nizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie 
występów na żywo, organizowanie zawodów sportowych 
i jeździeckich, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw 
dla dzieci, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.

(210) 508943 (220) 2020 01 13
(731) WACHOWICZ MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aïoli Bread&Aperitivo
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, restauracje, usługi restau-
racyjne, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania 
na wynos.

(210) 508950 (220) 2020 01 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO KPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROOF comfort & safety

(531) 15.07.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary ochronne, maski ochronne, maski 
spawalnicze, kaski ochronne, nakolanniki dla robotników, 
odzież, obuwie i rękawice zabezpieczające przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, pasy ratunkowe, plan-
deki ratownicze, koce gaśnicze, szelki, linki bezpieczeństwa 
do ochrony przed upadkiem, aparatura zabezpieczająca 
przed upadkiem, ochronna odzież robocza [chroniąca 
przed wypadkami lub urazami], ochronne obuwie robocze, 
25 odzież i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, na-
krycia głowy, odzież robocza, obuwie robocze, okrycia robo-
cze [kombinezony], ciepłe kurtki robocze, 35 usługi sprzeda-

ży następujących towarów: środki czyszczące, środki myją-
ce, mydło, pasty, preparaty kosmetyczne zabezpieczające 
skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, apteczki 
przenośne z wyposażeniem, drabiny i rusztowania metalo-
we, okulary ochronne, maski ochronne, maski spawalnicze, 
kaski ochronne, nakolanniki dla robotników, odzież, obuwie 
i rękawice zabezpieczające przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, 
koce gaśnicze, szelki, linki bezpieczeństwa do ochrony przed 
upadkiem, aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, 
natryski, prysznice, torby na narzędzia puste, szafy, odzież 
i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, nakrycia gło-
wy, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami 
lub urazami], ochronne obuwie robocze, odzież robocza, 
obuwie robocze, okrycia robocze [kombinezony], ciepłe 
kurtki robocze.

(210) 508951 (220) 2020 01 13
(731) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) PRYMUS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 508952 (220) 2020 01 13
(731) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) NOWODWORSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 508959 (220) 2020 01 13
(731) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM NAUKI KOPERNIK

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe i do celów 
dydaktycznych, części urządzeń naukowych i pomiarowych, 
urządzenia optyczne, wagowe, pomiarowe, fotograficz-
ne, żeglarskie, sygnalizacyjne, urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetycz-
ne nośniki danych, płyty (dyski z nagraniami) i ich części, 
eksponaty o charakterze naukowo-dydaktycznym, książki 
dźwiękowe, książki audio, nagrane filmy, nagrania audio, na-
grania dźwiękowe, nagrania multimedialne, programy kom-
puterowe nagrane, nagrane płyty DVD, nagrane płyty VCD, 
publikacje elektroniczne pobieralne, magnetyczne nośniki 
danych, dyski z nagraniami, eksponaty sterowane kompu-
terowo, komputery, filmy rysunkowe animowane, magnesy 
dekoracyjne, oprogramowanie komputerowe nagrane, pro-
gramy gier komputerowych nagrane na nośnikach danych, 
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe 
(software ładowalny), przezrocza, publikacje elektroniczne 
(moduły ładowalne), filmy fonograficzne [naświetlone], prze-
zroczyste folie [fotograficzne, naświetlone] do rzutników, ne-
gatywy fotograficzne, 16 zeszyty, zeszyty ćwiczeń, zeszyty 
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do pisania lub rysowania, książki, podręczniki [książki], note-
sy, długopisy, ołówki, teczki papierowe, papierowe artykuły 
piśmienne, artykuły papiernicze do pisania, okładki, obwo-
luty [artykuły papiernicze], materiały piśmienne, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe w wersji papierowej, prospekty, 
kalendarze, katalogi, albumy, broszury, plakaty, odbitki foto-
graficzne, Książki o sztuce, serie książek dla dzieci, albumy 
z wycinkami, książki adresowe, foldery, pióra, markery, kred-
ki (do rysowania), ołówki kolorowe, kreda i tablice szkolne, 
gumki do wycierania, piórniki i pojemniki na pióra i ołówki, 
pudełka na spinacze biurowe, kalendarze, papier nutowy, 
terminarze, terminarze, zakładki do książek, artykuły pa-
piernicze, notesy, papier listowy, książeczki do kolorowania, 
zmywalne na sucho tablice memo, okładki książek, zakładki 
do książek, podpórki do utrzymywania w pozycji pionowej 
rzędu książek, plakaty, ołówki, ostrzałki, organizery nabiur-
kowe, papier do pakowania prezentów, papier do podarun-
ków i kartki z życzeniami, karty, naklejki, pieczątki i znaczki 
do celów ozdobnych, origami, papeteria, kartki pocztowe 
i koperty, albumy do zdjęć, zestawy materiałów dla artystów, 
futerały, szkicowniki, terminarze, 25 odzież, nakrycia głowy, 
obuwie, koszulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, krawa-
ty, szaliki, paski, pamiątkowe koszulki bawełniane, fartuchy, 
28 gry, zabawki, gadżety do sprzedaży o charakterze zaba-
wek, gry karciane, gry planszowe, lalki, pluszowe zabawki, 
figurki do zabawy i akcesoria do nich, ozdoby choinkowe, 
układanki, łamigłówki, sześciany, układanki, składające się 
kule, miniaturki pojazdów, zabawki dotyczące bohaterów 
akcji, piłki, puzzle, zabawki do gier strategicznych, zestawy 
modeli do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej dotyczą-
ce pocztówek, plakatów, limitowanych dzieł sztuki, koszulek, 
książek, magazynów, kamer, toreb i materiałów biurowych, 
usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej fotografii i książek, 
sprzedaż wydawnictw, pamiątek i zestawów edukacyjnych, 
sprzedaż wydawnictw muzealnych, naukowych, popular-
nonaukowych, usługi reklamowe, usługi doradcze w zakre-
sie komercyjnej i niekomercyjnej działalności gospodarczej, 
działania marketingowe w zakresie nauki, rozrywki i kultury, 
doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczącej nauki, edukacji i rozrywki, poszukiwania 
w zakresie patronatu, organizowanie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, dystrybucja materiałów i gadże-
tów reklamowych oraz próbek i materiałów obrandowanych, 
w szczególności koszulek, filiżanek, kubków, zabawek, mate-
riałów edukacyjnych, smyczy do wieszania telefonów, ze-
wnętrznych pamięci USB, doradztwo w zakresie planowania 
kariery, usługi marketingowe, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torbami, plecakami i portfelami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystyczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami na-
ukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami 
sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą sto-
łową, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi handlu de-
talicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizual-
nym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
informatycznym, 41 udostępnianie obiektów muzealnych 
[pokazy i wystawy] i w zakresie edukacji i kultury, usługi 

edukacyjne, organizowanie i prowadzenie seminariów, pro-
dukcja materiałów kursowych dystrybuowanych podczas 
seminariów i konferencji, organizowanie przyjęć [rozryw-
ka], działalność wydawnictw artystycznych, organizowanie 
i prowadzenie konferencji i kongresów, edukacja i rozrywka, 
nauczanie, działalność kulturalna, usługi edukacyjne poprzez 
prowadzenie wystaw i warsztatów oraz seminariów i wykła-
dów, usługi edukacyjne poprzez organizację wycieczek oraz 
prezentacji filmów i wideo, usługi edukacyjne w zakresie 
bibliotek i centrów naukowych w dziedzinie sztuki i kultury, 
usługi świadczone przez muzea, wycieczki z przewodnikiem 
po muzeum, zapewnianie informacji w dziedzinie nauki oraz 
sztuki i kultury za pośrednictwem Internetu, publikacja ma-
teriałów edukacyjnych w dziedzinie sztuki oraz nauki i kultu-
ry, usługi rozrywkowe poprzez udostępnianie gier kompu-
terowych online, publikowanie książek, usługi biblioteczne, 
publikowanie gazet oraz katalogów i broszur, publikacja 
periodyków i czasopism, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, usługi związane z wystawami w zakre-
sie nauki i sztuki, usługi prowadzenia dzienników interne-
towych, mianowicie blogów internetowych, usługi fotogra-
ficzne, 42 naukowe usługi analityczne i badawcze, badania 
i analizy naukowe, dostarczanie informacji z dziedziny badań 
naukowych za pośrednictwem internetu, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], udzielanie dostępu do oprogramowania 
nie do pobrania za pomocą Internetu, 43 wynajmowanie 
sal na posiedzenia i konferencje, wynajmowanie przestrze-
ni eventowej, usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, usługi kawiarni, barów 
i restauracji, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hotelowe.

(210) 508960 (220) 2020 01 13
(731) KARO ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARO elektro

(531) 26.02.01, 26.02.12, 26.02.18, 26.03.01, 26.03.06, 26.04.09, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sprzętu 
elektronicznego i telekomunikacyjnego, części do sprzętu 
elektronicznego i telekomunikacyjnego, elektrycznych ar-
tykułów użytku domowego, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie sprzętu gospodarstwa domowego, 37 naprawa 
maszyn, usługi konserwacji maszyn, naprawa niewielkich ar-
tykułów metalowych, naprawa i konserwacja urządzeń elek-
tronicznych, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów 
optycznych, naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja 
urządzeń elektrycznych, naprawa sprzętu elektrycznego 
i instalacji elektrotechnicznych, konserwacja i naprawa wy-
posażenia budynków, usługi wykonawców instalacji elek-
trycznych, instalacja uziemienia elektrycznego, instalacja 
elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, instalowanie 
sieci łączności elektronicznej, instalacja systemów oświe-
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tlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, 
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń 
elektrycznych i generatorów prądu, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu do automatyki 
budynkowej, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja 
odgromników.

(210) 508965 (220) 2020 01 13
(731) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM NAUKI KOPERNIK

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe i do celów 
dydaktycznych, części urządzeń naukowych i pomiarowych, 
urządzenia optyczne, wagowe, pomiarowe, fotograficz-
ne, żeglarskie, sygnalizacyjne, urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetycz-
ne nośniki danych, płyty (dyski z nagraniami) i ich części, 
eksponaty o charakterze naukowo-dydaktycznym, książki 
dźwiękowe, książki audio, nagrane filmy, nagrania audio, na-
grania dźwiękowe, nagrania multimedialne, programy kom-
puterowe nagrane, nagrane płyty DVD, nagrane płyty VCD, 
publikacje elektroniczne pobieralne, magnetyczne nośniki 
danych, dyski z nagraniami, eksponaty sterowane kompu-
terowo, komputery, filmy rysunkowe animowane, magnesy 
dekoracyjne, oprogramowanie komputerowe nagrane, pro-
gramy gier komputerowych nagrane na nośnikach danych, 
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe 
(software ładowalny), przezrocza, publikacje elektronicz-
ne (moduły ładowalne), filmy fonograficzne [naświetlone], 
przezroczyste folie [fotograficzne, naświetlone] do rzutni-
ków, negatywy fotograficzne, 16 zeszyty, zeszyty ćwiczeń, 
zeszyty do pisania lub rysowania, książki, podręczniki [książ-
ki], notesy, długopisy, ołówki, teczki papierowe, papierowe 
artykuły piśmienne, artykuły papiernicze do pisania, okładki, 
obwoluty [artykuły papiernicze], materiały piśmienne, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe w wersji papierowej, pro-
spekty, kalendarze, katalogi, albumy, broszury, plakaty, od-
bitki fotograficzne, Książki o sztuce, serie książek dla dzieci, 
albumy z wycinkami, książki adresowe, foldery, pióra, mar-
kery, kredki (do rysowania), ołówki kolorowe, kreda i tablice 
szkolne, gumki do wycierania, piórniki i pojemniki na pióra 
i ołówki, pudełka na spinacze biurowe, kalendarze, papier 
nutowy, terminarze, terminarze, zakładki do książek, artyku-
ły papiernicze, notesy, papier listowy, książeczki do koloro-
wania, zmywalne na sucho tablice memo, okładki książek, 
zakładki do książek, podpórki do utrzymywania w pozycji 
pionowej rzędu książek, plakaty, ołówki, ostrzałki, organi-
zery nabiurkowe, papier do pakowania prezentów, papier 
do podarunków i kartki z życzeniami, karty, naklejki, piecząt-
ki i znaczki do celów ozdobnych, origami, papeteria, kartki 
pocztowe i koperty, albumy do zdjęć, zestawy materiałów 
dla artystów, futerały, szkicowniki, terminarze, 25 odzież, 
nakrycia głowy, obuwie, koszulki z krótkim rękawem, bluzy 
sportowe, krawaty, szaliki, paski, pamiątkowe koszulki ba-
wełniane, fartuchy, 28 gry, zabawki, gadżety do sprzedaży 
o charakterze zabawek, gry karciane, gry planszowe, lalki, 
pluszowe zabawki, figurki do zabawy i akcesoria do nich, 
ozdoby choinkowe, układanki, łamigłówki, sześciany, ukła-

danki, składające się kule, miniaturki pojazdów, zabawki do-
tyczące bohaterów akcji, piłki, puzzle, zabawki do gier stra-
tegicznych, zestawy modeli do zabawy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące pocztówek, plakatów, limitowanych 
dzieł sztuki, koszulek, książek, magazynów, kamer, toreb 
i materiałów biurowych, usługi sprzedaży detalicznej doty-
czącej fotografii i książek, sprzedaż wydawnictw, pamiątek 
i zestawów edukacyjnych, sprzedaż wydawnictw muzeal-
nych, naukowych, popularnonaukowych, usługi reklamowe, 
usługi doradcze w zakresie komercyjnej i niekomercyjnej 
działalności gospodarczej, działania marketingowe w za-
kresie nauki, rozrywki i kultury, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej nauki, edu-
kacji i rozrywki, poszukiwania w zakresie patronatu, organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych oraz pró-
bek i materiałów obrandowanych, w szczególności koszu-
lek, filiżanek, kubków, zabawek, materiałów edukacyjnych, 
smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci 
USB, doradztwo w zakresie planowania kariery, usługi mar-
ketingowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
posażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dru-
kami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tor-
bami, plecakami i portfelami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami na-
ukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dzieła-
mi sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą 
stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztuć-
cami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawka-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputero-
wego, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem informatycznym, 41 udostępnianie obiektów 
muzealnych [pokazy i wystawy] i w zakresie edukacji i kul-
tury, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, produkcja materiałów kursowych dystrybuowanych 
podczas seminariów i konferencji, organizowanie przyjęć 
[rozrywka], działalność wydawnictw artystycznych, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, edukacja 
i rozrywka, nauczanie, działalność kulturalna, usługi eduka-
cyjne poprzez prowadzenie wystaw i warsztatów oraz semi-
nariów i wykładów, usługi edukacyjne poprzez organizację 
wycieczek oraz prezentacji filmów i wideo, usługi edukacyj-
ne w zakresie bibliotek i centrów naukowych w dziedzinie 
sztuki i kultury, usługi świadczone przez muzea, wyciecz-
ki z przewodnikiem po muzeum, zapewnianie informacji 
w dziedzinie nauki oraz sztuki i kultury za pośrednictwem 
Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych w dziedzinie 
sztuki oraz nauki i kultury, usługi rozrywkowe poprzez udo-
stępnianie gier komputerowych online, publikowanie ksią-
żek, usługi biblioteczne, publikowanie gazet oraz katalogów 
i broszur, publikacja periodyków i czasopism, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, usługi związane z wy-
stawami w zakresie nauki i sztuki, usługi prowadzenia dzien-
ników internetowych, mianowicie blogów internetowych, 
usługi fotograficzne, 42 naukowe usługi analityczne i ba-
dawcze, badania i analizy naukowe, dostarczanie informacji 
z dziedziny badań naukowych za pośrednictwem interne-
tu, oprogramowanie jako usługa [SaaS], udzielanie dostępu 
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do oprogramowania nie do pobrania za pomocą Internetu, 
43 wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje, wynaj-
mowanie przestrzeni eventowej, usługi gastronomiczne, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi kawiarni, barów i restauracji, tymczasowe zakwatero-
wanie, usługi hotelowe.

(210) 508966 (220) 2020 01 13
(731) CHOJNACKI JACEK MICHAŁ FRESHTEK, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Freshtek pachnąca sprawa

(531) 05.03.11, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 3 neutralizatory zapachów w płynie i aerozolu, 
odświeżacze powietrza w płynie i aerozolu.

(210) 508983 (220) 2020 01 14
(731) RUGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mayer & Olsen Rachunkowość. Doradztwo.

(531) 26.02.07, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe.

(210) 508987 (220) 2020 01 14
(731) BŁAŻEJEWSKI ŁUKASZ 7 STRETT, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Woody’s PREMIUM BURGERS

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary samoobsługo-
we, również oferujące dania z dostawą oraz dania na wynos.

(210) 508999 (220) 2020 01 14
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) LevoDril
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, środki 
uspokajające, leki przeciwkaszlowe, leki wzmacniające, środki 
nasenne.

(210) 509004 (220) 2020 01 14
(731) GŁOWACKI SEBASTIAN PIOTR, Łódź
(540) (znak słowny)

(540) BLING ME
(510), (511) 25 odzież damska.

(210) 509005 (220) 2020 01 14
(731) GŁOWACKI SEBASTIAN PIOTR, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) NURKERSI
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem.

(210) 509008 (220) 2020 01 14
(731) PANTEON R. ŁAPIŃSKI, M. ŁAPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rukola chinese bistro

(531) 05.03.11, 11.01.06, 11.03.05, 11.03.08, 11.03.10, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi świadczone 
przez bary bistro, usługi w zakresie przygotowywania posił-
ków, przygotowywanie dań i napojów na zamówienie oraz 
ich dostawa, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
udostępnianie pomieszczeń na spotkania.

(210) 509072 (220) 2020 01 15
(731) MIKOŁAJCZYK NORBERT NOORBI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVA SUSHI

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 509078 (220) 2020 01 15
(731) WIĘCZKOWSKI PIOTR, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) partner 2000

(531) 29.01.14, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kompu-
terów i sprzętu komputerowego, sprzętu peryferyjnego 
do komputerów, komponentów i części do komputerów, 
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akcesoriów komputerowych, notebooków, drukarek, ba-
terii, zasilaczy, tuszów, tonerów, 37 konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, usługi diagnostyczno-konserwa-
cyjne w zakresie komputerów, diagnostyczne usługi kon-
serwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, usługi 
konsultacyjne związane z konserwacją i naprawą sprzętu 
komputerowego.

(210) 509083 (220) 2020 01 16
(731) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, żywice 
poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe nienasycone, 
nieprzetworzone tworzywa sztuczne, kleje i preparaty kle-
jące przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze poliamino-
amidowe do utwardzania żywic epoksydowych wszystkich 
typów, dodatki uszlachetniające do żywic poliestrowych nie-
nasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy poliestrowej, 
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, barw-
niki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestro-
we nienasycone stosowane jako tworzywa konstrukcyjne 
i lakiernicze, kompozycje na bazie żywic epoksydowych, 
kompozycje na bazie żywic poliestrowych, 35 zgrupowa-
nie różnych towarów, obejmujące nieprzetworzone żywice 
syntetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, żywice 
poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe nienasycone nie-
przetworzone tworzywa sztuczne, kleje i preparaty klejące 
przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze poliaminoamido-
we do utwardzania żywic epoksydowych wszystkich typów, 
dodatki uszlachetniające do żywic poliestrowych nienasyco-
nych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy poliestrowej, farby, 
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, barwniki, za-
prawy farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe nie-
nasycone stosowane jako tworzywa konstrukcyjne i lakierni-
cze, kompozycje na bazie żywic epoksydowych, kompozycje 
na bazie żywic poliestrowych, pozwalające nabywcy wygod-
nie je oglądać i nabywać w ofercie hurtowej lub wysyłkowej, 
w składzie fabrycznym, w witrynie internetowej własnej oraz 
w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bez-
pośredniej, w tym w sklepach stacjonarnych, 42 analizy i ba-
dania chemiczne.

(210) 509084 (220) 2020 01 16
(731) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, żywice 
poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe nienasycone, 
nieprzetworzone tworzywa sztuczne, kleje i preparaty kle-
jące przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze poliamino-
amidowe do utwardzania żywic epoksydowych wszystkich 
typów, dodatki uszlachetniające do żywic poliestrowych nie-
nasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy poliestrowej, 
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, barw-
niki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestro-
we nienasycone stosowane jako tworzywa konstrukcyjne 
i lakiernicze, kompozycje na bazie żywic epoksydowych, 
kompozycje na bazie żywic poliestrowych, 35 zgrupowa-
nie różnych towarów, obejmujące nieprzetworzone żywice 
syntetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, żywice 
poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe nienasycone nie-
przetworzone tworzywa sztuczne, kleje i preparaty klejące 
przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze poliaminoamido-
we do utwardzania żywic epoksydowych wszystkich typów, 
dodatki uszlachetniające do żywic poliestrowych nienasyco-
nych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy poliestrowej, farby, 
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, barwniki, za-
prawy farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe nie-
nasycone stosowane jako tworzywa konstrukcyjne i lakierni-
cze, kompozycje na bazie żywic epoksydowych, kompozycje 
na bazie żywic poliestrowych, pozwalające nabywcy wygod-
nie je oglądać i nabywać w ofercie hurtowej lub wysyłkowej, 
w składzie fabrycznym, w witrynie internetowej własnej oraz 
w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bez-
pośredniej, w tym w sklepach stacjonarnych, 42 analizy i ba-
dania chemiczne.

(210) 509085 (220) 2020 01 16
(731) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, żywice 
poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe nienasycone, 
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nieprzetworzone tworzywa sztuczne, kleje i preparaty kle-
jące przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze poliamino-
amidowe do utwardzania żywic epoksydowych wszystkich 
typów, dodatki uszlachetniające do żywic poliestrowych 
nienasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy poliestro-
wej, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, 
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, żywice po-
liestrowe nienasycone stosowane jako tworzywa konstruk-
cyjne i lakiernicze, kompozycje na bazie żywic epoksydo-
wych, kompozycje na bazie żywic poliestrowych, 35 zgru-
powanie różnych towarów, obejmujące nieprzetworzone 
żywice syntetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, 
żywice poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe niena-
sycone nieprzetworzone tworzywa sztuczne, kleje i pre-
paraty klejące przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze 

poliaminoamidowe do utwardzania żywic epoksydowych 
wszystkich typów, dodatki uszlachetniające do żywic polie-
strowych nienasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy 
poliestrowej, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające 
korozji, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 
żywice poliestrowe nienasycone stosowane jako tworzy-
wa konstrukcyjne i lakiernicze, kompozycje na bazie żywic 
epoksydowych, kompozycje na bazie żywic poliestrowych, 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać 
w ofercie hurtowej lub wysyłkowej, w składzie fabrycznym, 
w witrynie internetowej własnej oraz w innych platformach 
internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym 
w sklepach stacjonarnych, 42 analizy i badania chemiczne.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 496406, 506083, 507269, 509083, 509084, 509085

2 507269, 509083, 509084, 509085

3 501089, 501090, 501134, 501137, 502711, 505816, 505829, 506235, 507151, 507311, 508692, 508721, 508752, 
508966

4 505174, 507311

5 496004, 496406, 501089, 501090, 501134, 501137, 505816, 505829, 506236, 506830, 507151, 507311, 507704, 
507934, 507949, 508471, 508489, 508513, 508518, 508535, 508732, 508736, 508999

6 504611, 504612, 507777, 508401, 508418, 508500, 508514, 508516, 508707, 508772

7 503955, 504611, 504612, 505830, 505869, 507777, 508500, 508514, 508516, 508707

8 508707

9 469623, 495402, 504611, 504612, 504644, 506083, 506103, 506612, 507351, 507748, 507769, 507770, 507810, 
507900, 508263, 508352, 508427, 508752, 508870, 508940, 508950, 508959, 508965

10 501089, 501090, 501134, 501137, 504380, 504611, 504612, 507704

11 507586, 507746, 507940, 508352, 508514, 508516

12 469623, 504594, 506228, 507581

14 469623, 506674, 508283, 508615

16 469623, 495402, 498886, 498893, 504854, 508427, 508440, 508488, 508752, 508754, 508904, 508907, 508915, 
508959, 508965

17 507269, 507746

18 502673, 507873

19 501974, 504611, 504612, 508401, 508577, 508904, 508907, 508915

20 507777

24 469623, 508740

25 469623, 503428, 506235, 507873, 508720, 508752, 508950, 508959, 508965, 509004

28 496231, 508710, 508752, 508940, 508959, 508965

29 504620, 504854, 505778, 505816, 506822, 506826, 507151, 507934, 507949, 507973, 507995, 508015, 508613, 
508833

30 504227, 504620, 504854, 505790, 505816, 505825, 506660, 506822, 507064, 507151, 507380, 507434, 507463, 
507973, 508021, 508752

31 504854, 505778, 507151

32 504854, 505161, 507380, 508015, 508173, 508609, 508728, 508735, 508752, 508759

33 505161, 507995, 508173, 508728, 508735, 508951, 508952

34 508732, 508736

35 469623, 495402, 496231, 496406, 498886, 498893, 501974, 504227, 504594, 504854, 505077, 505161, 505162, 
505732, 505816, 505825, 505829, 505830, 505869, 506083, 506228, 506660, 506674, 506798, 507151, 507186, 
507188, 507318, 507351, 507412, 507581, 507742, 507748, 507750, 507775, 507792, 507934, 507949, 507973, 
507995, 508085, 508173, 508263, 508264, 508283, 508313, 508401, 508427, 508452, 508476, 508522, 508595, 
508635, 508709, 508732, 508736, 508747, 508754, 508849, 508853, 508870, 508904, 508907, 508915, 508916, 
508919, 508940, 508950, 508959, 508960, 508965, 509078, 509083, 509084, 509085

36 469623, 495402, 503761, 505732, 506674, 507186, 507188, 507351, 507750, 508263, 508264, 508313, 508452, 
508476, 508514, 508516, 508904, 508907, 508915, 508940, 508983
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37 503761, 504594, 504611, 504612, 505162, 505732, 505830, 505869, 506674, 506767, 508062, 508264, 508352, 
508401, 508452, 508476, 508514, 508516, 508577, 508756, 508904, 508907, 508915, 508960, 509078

38 495402, 503428, 507351, 507742, 507769, 507770, 508427, 508754

39 504594, 505161, 505162, 506660, 507581, 507750, 508517, 508752, 508756, 508919

40 505778, 505830, 505869, 506674, 507792, 507997, 508734

41 469623, 495402, 496231, 498886, 498893, 502865, 503428, 504227, 504854, 505161, 506083, 506798, 507000, 
507186, 507188, 507351, 507412, 507742, 508078, 508085, 508173, 508264, 508288, 508427, 508440, 508479, 
508488, 508520, 508642, 508729, 508737, 508752, 508754, 508761, 508824, 508849, 508853, 508940, 508959, 
508965, 509005

42 495402, 502673, 503761, 504380, 504594, 504611, 504612, 505162, 506083, 506767, 507351, 507997, 508264, 
508352, 508427, 508440, 508488, 508514, 508516, 508577, 508870, 508904, 508907, 508915, 508916, 508959, 
508965, 509083, 509084, 509085

43 504620, 505077, 505161, 505802, 505825, 506674, 506803, 506804, 506805, 506806, 506816, 506822, 507380, 
507801, 507826, 507827, 507995, 508288, 508520, 508559, 508943, 508959, 508965, 508987, 509008, 509072

44 505813, 505829, 507311, 507704, 508085

45 495402, 505905, 506798, 507351, 507742, 508427, 508751



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

Acatar na katar 501137

Aioli Bread&Aperitivo 508943

AKUSTREFA 507810

ALCO TRADE 508919

Aleric DESLO ACTIVE 501089

Aleric DESLO ACTIVE 501090

ALLEOPONY24 506228

ANOVER 508734

ARDENA 501974

AXIS 507746

BAUTHAL 508452

BAUTHAL 508476

BiLARD 507064

BioOaza CENIMY NATURĘ 507973

BLING ME 509004

Blova 505829

BUTTERFLY agency 498893

CENTRUM NAUKI KOPERNIK 508959

CENTRUM NAUKI KOPERNIK 508965

CHEŁMSKIE NIEDŹWIEDZIE BIZNESU 508754

chemispo 505830

CHEMISPO 505869

Ciech Resins 509084

Ciech Żywice 509083

Ciech Żywiec 509085

CityForum by archicom 505732

COCOJOGU 508833

CROQUE & BEER 507380

CZECZOTKA 505161

dekarz ze stali 508401

DevaGroup 508849

DEVAGROUP 508853

Digital Europe 508642

Divina sana, natural, fresca 505778

Drezyny Rowerowe 108 507581

DŹWIG 504611

DŹWIG 504612

ec eurocapital NIERUCHOMOŚCI 503761

eggsafe 508613

ESense LED 507940

ESKA 506660

ESTETI MED DENT 505813

eurocent 507792

EurOx 508352

feerum 508500

fidendo 508313

FLASHOUT 507873

FOOTBALL FM MASTERS 508522

FREE STYLE 504644

Freshtek pachnąca sprawa 508966

FROMAŻERIA 507995

GAL 505816

GAWRON KANCELARIA PODATKOWA 505905

GKW Grabalski, Kempiński i Wspólnicy 506798

Gold Finance 507186

goldfinance eksperci finansowi 507188

GREENCASH 508263

GRIPOVER 508471

HE Concept store 508595

HEMP MEDIC 507151

Hercules 503955

HiSoQ 506612

HOUSE OF MERLO 508635

HUNN 505802

IBA International Brand & Art Consulting 508916

ICE TORCH INTERACTIVE 496231

Idea Spot 495402

ILLUSTRE 507311

JBB Polenki 507934

JBB Polinki 507949

JULLS 506235

Jurand 508735

K Krowodrza  
Centrum Konferencyjno - Hotelowe 508520

K2 IRON NANOTECH 508692

KARO elektro 508960

Kiełbasa i Szynka 506826

KOGNI COACHING 507412

koltat 508615

KRAKÓW 504227

L O.S.K. ŚLĄSK 508761

LA CAVE 508173

Lekkoatletyka dla każdego! 507000

LevoDril 508999

LINATRA 506236

LUX BOTANICALS 508721

M mansard ROOFTOPS 508418

Marcela STUDIO NAILS & LASHES 508085

Marco Pomaga 508940
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Mayer & Olsen Rachunkowość. Doradztwo. 508983

Mazurska Manufaktura Alkoholi 508728

MBG MEDIA BROKER GROUP 507750

MD CARBON 507775

MDC 507777

Mellow Yellow Consulting 508747

MIESZKANIA INWESTYCYJNE 508264

MINISTERSTWO CHMURY 508732

MIODZIOLE 505790

MODERTRANS 504594

Molii 508710

Montello krem orzechowo-czekoladowy 507434

MOTOR LUBLIN 508479

MP expertbud 506767

MURAPOL RE 508907

MURAPOL REAL ESTATE 508904

naturio Compot 508609

NELA 508752

Netac 507900

Newater – Przywracamy wodę naturze 508514

newater PRZYWRACAMY WODĘ NATURZE 508516

NOMANIE 503428

nootill 508518

NOVA SUSHI 509072

Novosiele 508559

NOWODWORSKA 508952

NURKERSI 509005

OCH! 506674

P PIASKOWSKI I SPÓŁKA 508062

P.P.H.U. SKOLIMOWSKI 507586

partner 2000 509078

PĄCZKI & PRECLE 505825

Pelavo Gardło Spray 501134

PIU di ME 508720

PIWO JASNE GORZOWIAK  
ORYGINALNA RECEPTURA od 2010 508759

Planeta dzieci 508427

POLSKA przedsiębiorcza 507742

PROELIUM 496406

PROJEKT X 508736

PROOF comfort & safety 508950

PRYMUS 508951

Q Hotel Kraków 506805

Q Hotel Plus Katowice 506816

Q Hotel Plus Kraków 506806

Q Hotel Plus Wrocław Bielany 506803

Q HOTEL 506804

Qmed Kinesio Tape 507704

RAFIL EST. 1917 507269

RAJD KATYŃSKI 469623

Realand 506103

Restauracja u Kucharzy 504620

Rukola chinese bistro 509008

S! SUSHI LOVERS 505077

Sara 508772

Se 507748

SERWUS SYRENA LODY RZEMIEŚLNICZE 508021

Shengyatu 508740

SIMPLY SPREAD 507463

SLAVA VARSOVIA 502673

SMART GAZ 505174

SMART&CLEAN 502711

SMB HYDRO-MAR MARCIN MOSTOWIK 505162

solo moda 507318

Spice of India Express 507827

Spice of India House 507826

Spice of India 507801

Sporteve 508870

Starazolin 506830

STRAŻNICY WZROKU 508535

STUDIO AG 508488

STUDIO.AG 508440

SUPLEMENT DIETY Visastin Składniki  
preparatu przyczyniają się do utrzymania  
prawidłowego widzenia astaksantyna  
kwasy tłuszczowe omega-3 (DHA i EPA)  
luteina i zeaksantyna witaminy A, C, D, E  
ryboflawina (wit. B2) i kwas foliowy cynk  
SOLINEA 496004

suplement diety witamina A+E avet 508513

SUSHI Craft SUSHI ONLINE 506822

SWEMAC 504380

SWIM and FUN SZKOŁA PŁYWANIA 508737

SYNTOIL 507997

Szkoła Pływania Swim&Fun 508729

SZPILKI PO GODZINACH 508824

ŚMIECIO 508756

Świeżo ZNAWCY  - BIEDRONKI - 504854

TARCZYN 508015

TB 508751

TRANSPORT DĘBICKI 508517

VENUS GALERIA 508283

VORTEX 507769

Vortex 507770

WARSZAWSKI prestiż 498886

WINIARNIA DWORSKA 508288

WINNA butla 508709

WMC TOOLS 508707

Woody’s PREMIUM BURGERS 508987

YOGA beat. 508078

ZENOFOR 508489

ŻYCIOWY RESET - ODŻYWIANIE  
EWA WIDULIŃSKA MADE 502865



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.

1030069 2019 12 12)
CFE: 23.01.07 7,

1376058 GOODHOME 
(2017 06 20, 
2017 06 19)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 
17, 19, 20, 21, 24, 27, 35, 37, 

40, 41, 42, 44
1446435 SURF COFFEE (2019 09 09)

CFE: 05.01.12, 24.01.25 25, 29, 30, 43
1462333 Emmi REPUBLIC of BLENDS (2019 12 05)

CFE: 05.07.27, 24.03.07, 24.09.05, 
26.01.18, 26.11.14, 27.05.24

29, 30, 32

1510378 ELSAN (2019 09 11, 2019 08 23)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 6, 9

1510401 VITUDIN (2019 11 26, 2019 09 13) 5
1510402 MEDILIN (2019 11 26, 2019 09 13) 5
1510403 AMINETTE (2019 11 26, 2019 09 13) 5
1510404 CARISSILA (2019 11 26, 2019 09 13) 5
1510405 CUPARYL (2019 11 26, 2019 09 13) 5
1510509 ENRBLAST (2019 12 05, 2019 10 23) 25
1510524 PRFCT by AZD (2019 08 09, 2019 07 31)

CFE: 02.09.14, 26.01.03, 
27.05.01, 29.01.12

29, 30, 31, 35

1510557 BKG (2019 12 16)
CFE: 27.05.17 25

1510558 DPLUS (2019 10 07)
CFE: 27.05.01 12

1510607 CZJUTAI (2019 12 16)
CFE: 26.04.18 9

1510616 LIBRA BANK (2019 11 25) 36
1510618 AMABELL (2019 11 26, 2019 09 13) 5
1510636 La Fama (2019 11 13, 2019 06 13) 33
1510639 DALNAVILLA (2019 11 26, 2019 09 13) 5
1510646 DOMORON (2019 11 26, 2019 09 13) 5
1510652 Sidi Youssouf (2019 11 25)

CFE: 07.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12 33
1510666 GILDO (2019 11 25) 32, 33
1510679 SHIP CHANDLER (2019 11 25) 33
1510683 Grainéa (2019 11 26, 2019 08 01)

CFE: 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12 30
1510685 Skin Caviar (2019 11 29, 2019 06 02) 3
1510692 BANAVIN (2019 11 26, 2019 09 13) 5
1510698 ANALOSON (2019 11 26, 2019 09 13) 5
1510710 LE SÈVROU (2019 11 26, 2019 07 26) 29
1510746 EXCITECH (2019 10 16)

CFE: 27.05.17 7
1510752 TERRAKING (2019 10 29)

CFE: 27.05.01 12

1510789 CHIMP (2019 12 16)
CFE: 27.05.01 7

1510808 Minawa (2019 10 30, 
2019 05 10)

32, 35

1510809 WEIYE (2019 12 16)
CFE: 27.05.17 21

1510810 NuesTro (2019 12 16)
CFE: 27.05.01 11, 20, 21

1510815 T-shirt·ka (2019 06 26, 2019 06 17)
CFE: 24.17.02, 27.05.17, 29.01.13 25, 35

1510817 KINHIL (2019 12 16)
CFE: 27.01.01, 27.05.01 6

1510827 2019 12 16)
CFE: 26.13.25 18, 25, 35

1510865 ANLIN (2019 12 16)
CFE: 27.05.17 6, 7, 9

1510867 JAFADEN Maxipulp (2019 11 25)
CFE: 26.04.06, 27.05.02, 29.01.13 32

1510873 ANABASIS (2019 11 25, 2019 08 07) 33
1510902 mygreenway (2019 12 25) 35
1510958 XINHAI (2019 12 16)

CFE: 28.03.00 7
1510988 COLA DE COMETA  

(2019 06 21, 2019 06 04)
CFE: 01.01.01, 01.07.06, 
07.01.09, 27.05.01, 29.01.15

33, 35

1510990 Besta (2019 11 15)
CFE: 05.07.02, 06.19.15, 25.01.10, 
26.13.25, 27.05.01, 29.01.15

29, 30

1510994 Jarius (2019 12 16)
CFE: 03.07.03 25

1511011 AROX (2019 05 31)
CFE: 26.01.03, 27.05.01 9, 18, 25

1511014 4DX (2019 12 02, 2019 11 19)
CFE: 27.05.09, 27.07.11 20, 41

1511029 2019 11 20)
CFE: 28.03.00 30

1511045 WEVAN (2019 12 23)
CFE: 27.05.02, 29.01.12 12, 37

1511067 2019 12 31)
CFE: 04.03.01 25

1511098 VOLCAN (2019 11 25) 33
1511111 STRONG (2019 10 29, 2019 09 25)

CFE: 27.05.17 7
1511119 Dresscode (2019 09 04)

CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13 18, 25
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1511159 Mamamia! (2019 09 04)
CFE: 24.17.04, 27.05.01 39, 43

1511210 TOKOZ (2019 12 03, 2019 08 26) 9
1511215 YAANZANG TEA (2019 12 31)

CFE: 26.01.03, 27.01.12, 
27.05.01, 28.03.00, 28.19.00

30

1511264 SKULL COFFEE (2019 12 12) 30, 33, 35, 43
1511270 TOPCOLOR Xpert MATIX  

(2019 11 22, 2019 07 30)
CFE: 17.02.02, 27.05.01, 29.01.14 2

1511288 SPRING STEP L’ARTISTE 
(2019 12 30)

25

1511294 BlackShields (2019 12 16)
CFE: 24.01.05 11

1511304 LSSC (2019 12 26)
CFE: 18.03.23 37

1511330 Factoviz (2019 10 11, 
2019 04 15)

35, 38, 42

1511377 LUEN FUNG (2019 12 16)
CFE: 01.15.15, 26.04.04, 26.11.12 21

1511402 KERA TERM (2019 12 13, 2019 12 13)
CFE: 07.15.01, 26.04.02, 26.11.01, 29.01.13 19

1511409 rinoLYSYAL (2019 11 25)
CFE: 27.05.01 1, 3, 5

1511440 KSU (2019 12 20)
CFE: 27.05.17 7, 9

1511442 MDERMA (2019 11 26) 10
1511446 POLYNUCLEOTIDE PRIMING  

(2019 12 06, 2019 11 25)
CFE: 01.13.01, 27.05.10 3, 5

1511513 NICOLAS (2019 11 28, 2019 11 12)
CFE: 27.05.01 20, 35

1511531 A·101 HARCA HARCA BITMEZ (2019 10 23)
CFE: 26.04.04, 29.01.13 35

1511548 mymarq (2019 12 01)
CFE: 26.11.03 25, 41, 42

1511559 PHIACADEMY (2019 07 08, 2019 06 26)
CFE: 17.05.05, 27.05.01 3, 5, 8, 10, 25, 

35, 41, 44
1511565 BIO WORLD (2019 12 23)

CFE: 01.05.01, 01.17.01, 27.05.08 3
1511604 KAMOTO (2019 10 11) 7, 8, 9, 11, 12, 35, 37
1511682 CUNG ĐÌNH KOOL 

(2019 11 14)
30

1511766 CAI SHEN KINGDOM (2019 09 09)
CFE: 27.05.02, 29.01.14 9, 28, 41

1511774 2019 11 11)
CFE: 28.03.00 30

1511777 LAPL (2019 12 23)
CFE: 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13 3, 7, 8



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1376058, 1511409 

2  1376058, 1511270 

3  1376058, 1510685, 1511409, 1511446, 1511559, 1511565, 1511777 

4  1376058 

5  1376058, 1510401, 1510402, 1510403, 1510404, 1510405, 1510618,
 1510639, 1510646, 1510692, 1510698, 1511409, 1511446, 1511559 

6  1376058, 1510378, 1510817, 1510865 

7  1030069, 1376058, 1510746, 1510789, 1510865, 1510958, 1511111,
 1511440, 1511604, 1511777 

8  1376058, 1511559, 1511604, 1511777 

9  1376058, 1510378, 1510607, 1510865, 1511011, 1511210, 1511440,
 1511604, 1511766 

10  1511442, 1511559 

11  1376058, 1510810, 1511294, 1511604 

12  1510558, 1510752, 1511045, 1511604 

16  1376058 

17  1376058 

18  1510827, 1511011, 1511119 

19  1376058, 1511402 

20  1376058, 1510810, 1511014, 1511513 

21  1376058, 1510809, 1510810, 1511377 

24  1376058 

25  1446435, 1510509, 1510557, 1510815, 1510827, 1510994, 1511011,
 1511067, 1511119, 1511288, 1511548, 1511559 

27  1376058 

28  1511766 

29  1446435, 1462333, 1510524, 1510710, 1510990 

30  1446435, 1462333, 1510524, 1510683, 1510990, 1511029, 1511215,
 1511264, 1511682, 1511774 

31  1510524 

32  1462333, 1510666, 1510808, 1510867 

33  1510636, 1510652, 1510666, 1510679, 1510873, 1510988, 1511098,
 1511264 

35  1376058, 1510524, 1510808, 1510815, 1510827, 1510902, 1510988,
 1511264, 1511330, 1511513, 1511531, 1511559, 1511604 

36  1510616 

37  1376058, 1511045, 1511304, 1511604 

38  1511330 

39  1511159 

40  1376058 

41  1376058, 1511014, 1511548, 1511559, 1511766 
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42  1376058, 1511330, 1511548 

43  1446435, 1511159, 1511264 

44  1376058, 1511559



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.

503107 OTCF SPÓŁKA AKCYJNA
2019 11 25 12, 14

504201 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 01 08 16, 35

504191 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 01 08 16, 35

499529 DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 01 16 3, 35

506463 SARZYŃSKA BARBARA KAZIMIERA PIEKARNIA 
SARZYŃSKI BARBARA SARZYŃSKI
2020 01 21 32

502667 COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 01 30 30



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 Supremo Shoes & Boots Handels GmbH
2019 12 02 18, 25, 35



S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

6/2020
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507514

(210) 507514 (220) 2019 12 03
(731) BIOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOMO

(531)  01.15.05, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 4 biopaliwo, 11 urządzenia grzewcze biokominki, 37 
urządzenia instalacyjne biokominków.

informacja ta 
nie powinna 

zostać  
opublikowana

100, 101 4, 11, 37

102 BIOMOT
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